Regulamin Kajaki
Regulamin wypożyczalni sprzętu turystycznego
§1
Wypożyczalnia sprzętu turystycznego mieści się w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej 21 i
właścicielem jest Mirosław Krzyżoszczak.
Zainteresowany wynajęciem sprzętu turystycznego w Regulaminie jest nazywany
Wypożyczającym.
§2
Wypożyczanie sprzętu turystycznego odbywa się w każdy dzień tygodnia w godz. 7:00 do
zmierzchu .
§3
Za wypożyczenie sprzętu turystycznego są pobierane opłaty:
1. Za kajak dwuosobowy z kamizelką asekuracyjną i kpl. wioseł od 35,00 zł w dni robocze.
* Opłaty za przewóz do 13 kajaków / zestaw/ na miejsce rozpoczęcia spływu i odebranie na koniec
spływu są ustalone przez właściciela wypożyczalni i wynoszą na trasach ;
Odolanów – Milicz = 150,00 zł za zestaw
Potasznia - Milicz = 110,00 zł
Milicz – Sułów = 60,00 zł
Milicz – Łąki = 70,00 zł
Milicz – Żmigród = 150,00 zł
Milicz – Ruda Sułowska = 80,00 zł
Milicz – Słowoszowice =40,00 zł
Przy wypożyczeniu więcej niż 13 kajaków jest pobierana następna opłata za zestaw .
2. Za wypożyczony rower cena od 30,00 zł / słownie : trzydzieści zł/. Po wcześniejszym
uzgodnieniu istnieje możliwość transportu rowerów na wskazane miejsce za dodatkową opłatą w
zależności od miejsca dostarczenia i odebrania rowerów.
§4
Ceny za wypożyczenie sprzętu turystycznego są cenami umownymi i są cenami netto .
§5
Wypożyczalnia nie świadczy transportu osób uczestniczących w spływach. Grzecznościowo
możemy do 8 osób podwieźć na miejsce początku spływu i zabranie z miejsca końcowego spływu .

§6

Wypożyczający sprzęt turystyczny jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania i zobowiązuje
się zwrócić go w stanie nie pogorszonym, z tym że nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące
następstwem prawidłowego użytkowania.
§7
W razie zniszczenia lub utraty sprzętu przez Wynajmującego właściciel wypożyczalni samodzielnie
wycenia szkodę do wysokości rynkowej wartości sprzętu i obciąża Wynajmującego na co
Wynajmujący wyraża zgodę własnoręcznym podpisem podpisując Regulamin wypożyczalni.
§8
Właściciel sprzętu informuje o zakazie spożywania alkoholu i innych używek podczas wycieczek.
Osobom będącym przed spływem kajakowym/ wycieczką rowerową pod działaniem alkoholu,
środków odurzających nie będzie wypożyczony sprzęt
§9
Wypożyczony sprzęt turystyczny Wypożyczający używa na własną odpowiedzialność i właściciel
wypożyczalni nie odpowiada podczas jego wypożyczenia za zdrowie i życie uczestników spływu
kajakowego lub wycieczek rowerowych oraz nie odpowiada za bagaż .
§10
Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się do nieodpłatnej pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.
§11
Wypożyczony sprzęt należy oddać do wypożyczalni czysty, tzn. przynajmniej w takim stanie jak
zostaje wydany na spływ kajakowy.
§12
Za młodocianych uczestników spływu kajakowego lub wycieczek rowerowych są odpowiedzialni
ich prawni opiekunowie.
§13
Właściciel wypożyczalni sprzętu może poprosić o wpłatę rezerwacyjną na podane przez Właściciela
wypożyczalni konta bankowego . W razie rezygnacji z wynajmu sprzętu po wpłaceniu wpłaty
rezerwacyjnej , wpłata rezerwacyjna nie zostaje zwracana.
§14
Właściciel wypożyczalni sprzętu może odwołać zaplanowany spływ lub wycieczkę rowerową i jest
zobowiązany do zwrotu wpłaty rezerwacyjnej w 100% .
§15
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. ulewa, deszcz, burze wypożyczający ma
prawo do zwrotu wpłaty rezerwacyjnej lub przeniesienie spływu/wycieczki na inny dogodny termin
dla Wypożyczającego i Właściciela wypożyczalni.

