Załącznik nr 4 do Regulaminu głównego Ośrodka Leśna Oaza

Regulamin
wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego
w Ośrodku Leśna Oaza

1.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 i określa zasady korzystania z Wypożyczalni sprzętu
sportowo-rekreacyjnego (zwanej dalej: „Wypożyczalnią”), zarządzanej przez Leśna Oaza Alto sp.
z o.o. sp. k. i stanowi integralną część Regulaminu głównego Ośrodka. Osoby korzystające z
Wypożyczalni potwierdzają, iż zapoznały się z Regulaminem głównym Ośrodka oraz niniejszym
Regulaminem, w pełni akceptują zawarte w nich warunki.
2. Wszystkie osoby korzystające z Wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Wypożyczalnia sprzętu czynna jest w godzinach od 800 do 22.00 w sezonie letnim (lipiecsierpień). Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Wypożyczalni.
4. Za wypożyczenie sprzętu pobiera się opłatę w dniu wymeldowania zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
5. Sprzęt mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Osoby niepełnoletnie mogą użytkować sprzęt wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub
pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
7. Sprzęt należy zwrócić w nienaruszonym stanie.
8. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie nienaruszonym, wypożyczonego sprzętu wraz z
jego wyposażeniem i osprzętem,
c) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego
wyposażenia bądź osprzętu.
d) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,
e) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia,
f) obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej zapewnianej przez Ośrodek.
g) bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,
h) przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i
sportowej oraz przepisów ochrony przyrody,
i) zaniechania pływania lub jazdy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w stopniu
zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników,
9. Korzystającemu ze sprzętu zabrania się:
a) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu oraz osób trzecich,
b) picia alkoholu i używania środków odurzających w czasie korzystania ze sprzętu,
c) wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
d) zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.
10. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu, na skutek
kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów
odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
11. Zagubienie kluczyka wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.
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12. W celu pobrania sprzętu sportowo-rekreacyjnego należy w depozytorze kluczy wpisać 4
cyfrowy kod otrzymany smsem, a następnie postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną w
wypożyczalni.
13. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje
naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.
14. Na terenie jeziora obowiązuje zakaz używania silników spalinowych.
15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu. Ponadto Wypożyczalnia nie
ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich oraz za skutki
nieprawidłowej eksploatacji.
16. W przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego, Wypożyczalnia ma
prawo do natychmiastowego odebrania sprzętu.
17. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Ośrodka i innych instytucji lub służb do
tego upoważnionych.
18. Sprawy sporne strony będą rozstrzygane zgodnie z Kodeksem cywilnym.
19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu
użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia
20. Regulamin główny Ośrodka oraz niniejszy Regulamin są dostępne do wglądu w Recepcji oraz na
stronie internetowej Ośrodka.
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