Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego
Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek
Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki wypożyczania sprzętu wodnego dostępnego na
Przystani Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek z siedzibą w 74-320 Barlinek, ul. Sportowa 1, który
jest jednocześnie wydającym Regulamin.
§1. Sprzęt podlegający wypożyczaniu
1. Za sprzęt wodny, podlegający wypożyczaniu uznawane są: jachty, łodzie wiosłowe, rowery wodne,
kajaki i inny sprzęt udostępniony przez Klub do wypożyczania.
§2. Warunki wypożyczenia
2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne.
3. Aktualny cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dostępny jest na Przystani KŻ
SZTORM Barlinek oraz na stronie internetowej www.sztorm.org
4. Godzina wypożyczenia i oddania sprzętu odnotowana zostaje w „Dzienniku pływania” przez
bosmana Przystani.
5. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest po jego powrocie na przystań. Obliczana jest za
pomocą iloczynu czasu wypożyczenia i ceny wypożyczenia za godzinę.
6. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
7. Do wypożyczenia łodzi żaglowych konieczne jest posiadanie patentu co najmniej
żeglarza jachtowego. Pozostały sprzęt nie wymaga posiadania żadnych uprawnień.
8. Do wypożyczenia sprzętu niezbędne jest posiadanie dokumentu poświadczającego dane
osobowe, które zostaną zapisane w „Dzienniku pływania”.
9. Wypożyczenie sprzętu następuje po potwierdzeniu odręcznym podpisem w „Dzienniku pływania”
jego odbioru wraz z niezbędnym sprzętem asekuracyjnym.
10. Do wypożyczenia sprzętu należy mieć ukończone 15 lat. Osoby między 15 a 18 rokiem życia mogą
wypożyczać sprzęt wodny za zgodą opiekunów prawnych.
11. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu wodnego są kamizelki asekuracyjne, których
posiadanie na jednostce jest obowiązkiem wypożyczającego a zapewnienie ich obowiązkiem
wypożyczalni.
12. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach realizacji zamówienia.
13. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na
jednostce pływającej od momentu jej wypożyczenia do oddania.
15. Oddanie sprzętu oznacza zacumowanie go na miejscu wskazanym przez osobę obsługującą
wypożyczalnię oraz powiadomienie jej o tym fakcie i wniesienie odpowiedniej opłaty.
16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty
zdrowia i mienia zaistniałych podczas korzystania ze sprzętu i na terenie przystani KŻ
SZTORM Barlinek.
17. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem
jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
18. Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu pokrywa wypożyczający. Stopień zniszczenia

ocenia obsługa wypożyczalni.
19. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość
w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.
20. Sprzęt może być rezerwowany na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.
21. Sprzęt należy zwrócić do godziny 20:00 w dniu, w którym go wypożyczono. Za sprzęt nie
zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dziennej
należności za wypożyczenie.
22. W wypadku niemożności powrotu na przystań sprzętu z winy wypożyczającego (np. wywrotka
jachtu lub inne uszkodzenie sprzętu) pobrana będzie opłata za jego sprowadzenie na przystań.
Wysokość opłaty określa cennik.
23. Przy wypożyczaniu jachtów żaglowych może być pobierana kaucja.
24. Na kwoty opłat za wypożyczanie mogą być stosowane rabaty i upusty, których wysokość reguluje
cennik. W wyjątkowych przypadkach indywidulane rabaty i upusty mogą być określone przez
Zarząd Klubu.
25. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie z obowiązkiem zapłaty za
każdą rozpoczętą, pełną godzinę wypożyczenia.
§3. Postanowienia końcowe
26. Niniejszy Regulamin jest dostępny w bosmanacie KŻ SZTORM Barlinek oraz na stronie
www.sztorm.org w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
27. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
28. Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje
uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej.

