WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
1. Sprzęt znajdujący się w ofercie Wypożyczalni Parku Linowego Adrenalina jest jej
własnością. Park Linowy Adrenalina w Obornikach tylko wypożycza uczestnikom
spływu sprzęt.
2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem
podanym na stronie internetowej.
3. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodnioną trasę spływu oraz podpisuje
stosowne oświadczenie u wydającego sprzęt, bądź w kasie Parku Linowego Adrenalina. W
przypadku nie podpisania przez uczestników spływu oświadczenia obowiązuje umowa
słowna pomiędzy wydającym sprzęt (wypożyczalnią kajaków) a uczestnikami spływu, która
obliguje tak samo jak oświadczenie do przestrzegania regulaminu i wywiązania się z jego
postanowień.
4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu
pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu
sprzęt (wypożyczalni Parku Linowego).
5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie
umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie.
6. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w
tym-wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań a w szczególności
pokrycie kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia wypożyczonego sprzętu.
Wypożyczalnia kajaków (wydający sprzęt) ustala kwotę zwrotu za uszkodzony sprzęt.
8. Uczestnicy spływu za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu zobowiązani są niezwłocznie
zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez
względu na stopień jego zamortyzowania.
9. Wypożyczalnia (wydający sprzęt -Park Linowy Adrenalina) nie ponosi odpowiedzialności za
skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy,
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utratę zdrowia lub ich śmierć. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
10. W przypadku konieczności zorganizowania akcji ratunkowej mającej na celu wydobycie
zatopionego bądź uszkodzonego sprzętu uczestnicy spływu dodatkowo ponoszą opłatę w
wysokości od 200 do 1000zł w zależności od trudności wydobycia sprzętu. Wypożyczalnia
kajaków ustala w trakcie akcji ratunkowej kwotę końcową do zapłaty przez uczestników
spływu.
11. Kajak oraz inny sprzęt może wypożyczać osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub
inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość. W
przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może
odmówić wypożyczenia sprzętu.
12. Osoby nieletnie mogę płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie, ich zachowanie i ewentualne szkody.
13. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub innych środków odurzających.
14. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią.
15. Opłatę za wypożyczenie sprzętu należy uiścić w dniu wypożyczenia w kasie Parku lub u
wydającego sprzęt.
16. Osoba wypożyczająca sprzęt dla grupy zorganizowanej (powyżej 1 kajaka) zobowiązana jest
poinformować wszystkich uczestników spływu o obowiązującym regulaminie wypożyczalni
kajaków Parku Linowego Adrenalina. Wszyscy wypożyczający sprzęt zobowiązani są go
akceptować. W przeciwnym wypadku nie ma zgody wypożyczalni na wypożyczenie sprzętu.
17. Wypożyczalnia kajaków zapewnia możliwość dowiezienia uczestników spływu na miejsce
wodowania. Trasa spływu rozpoczyna się i kończy w ustalonym wcześniej miejscu z
wypożyczalnią kajaków. W przypadku nieplanowanego i dodatkowego kursu w celu
odebrania uczestników z nieukończonej trasy spływu wypożyczalnia kajaków wnosi o
dokonanie dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł od osoby.
18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązane polubownie. W przypadku
braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla wypożyczalni.
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W związku z wchodzącymi w dniu 25.05.2018 r. przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

PARK LINOWY ADRENALINA MARCIN KAŹMIERCZAK ul. LOPATYNSKIEGO, 64-600
Oborniki, NIP: 766-183-92-17 jako Administrator Danych Osobowych informuje, że:
•

podanie danych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie,

•

dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz
wyłącznie w celu jakim zostały udostępnione,

•

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji
zadania oraz wskazany przepisami prawa,
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