REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ACTIVE SUP
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Wypożyczany sprzęt wodny jest własnością wypożyczalni Active SUP (marka) należącego do Creativic Wiktor Napierała,
ul. Mostowa 17, NIP 7881874598
Wypożyczane zestawy wodne składają się z: deski SUP z finami, wiosła, kamizelki ratunkowej, smyczy (leash), żagiel z masztem
(opcjonalnie), żagiel foil (opcjonalnie).
Wypożyczanie sprzętu wodnego przez Active SUP jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
Każdy Pożyczający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa osoby, które będą użytkować
wypożyczony przez niego sprzęt.
W celu wypożyczenia sprzętu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) w celu zweryfikowania
danych pożyczającego. Możliwość wypożyczenia sprzętu jest tylko dla osób powyżej 15 roku życia.
Każdy pożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność materialną za niego.
Osoby indywidualne pożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to
nie jest wliczone w cenę wynajmu.
Osoba wynajmująca sprzęt dla innych osób odpowiada za przekazanie zasad regulaminu, a w szczególności zasad bezpieczeństwa.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Active SUP. Dokonanie rezerwacji sprzętu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który zostanie udostępniony pożyczającemu. Potwierdzeniem rezerwacji jest
wpłata zaliczki lub całej kwoty na poczet przyszłego świadczenia, której wartość ustalana jest indywidualnie.
Pobrana zaliczka za rezerwację zamówionego sprzętu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji nie wcześniej niż na 2 dni przed
datą wynajmu lub w dniu wynajmu i nie jest spowodowana przyczyną leżącą po stronie Active SUP.
Płatność może być realizowana gotówkowo lub za pomocą płatności elektronicznej na konto bankowe: ING Bank Śląski S.A,
nr 61105015201000009715317872
Active SUP może odmówić wypożyczenia sprzętu:
a) ze względów bezpieczeństwa jeśli warunki pogodowe lub inne czynniki na czas wypożyczenia sprzętu będą zagrażające życiu
lub zdrowiu pożyczających,
b) osobom będącym pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających,
c) osobom, co do których ma domniemanie niewiarygodności.
Każdy pożyczający powinien umieć pływać lub posiadać kamizelkę ratunkową.
Każdy Pożyczający ma obowiązek podczas używania sprzętu wodnego stosować nieprzerwanie otrzymaną kamizelkę ratunkową oraz
smycz (leash), które są niezbędnymi środkami zachowania bezpieczeństwa.
Osoby nieletnie mogą pływać na sprzęcie tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich
zachowanie i ewentualne szkody.
W przypadku pływania z osobami nieletnimi zaleca się pływanie nie dalej niż 100m od linii brzegowej.
W przypadku nagłego załamania pogody podczas użytkowania sprzętu należy bezzwłocznie powrócić do brzegu.
Pozwala się na pływanie na sprzęcie właścicieli z psami, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i ewentualne wyrządzone
szkody.
Każdy Pożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu w momencie wypożyczania. Jeżeli wypożyczany sprzęt będzie
niekompletny, niesprawny lub uszkodzony, pożyczający jest zobowiązany poinformować o tym Active SUP w momencie wydawania
sprzętu. Brak zgłoszenia zastrzeżeń Active SUP co do stanu sprzętu w momencie wypożyczenia uznaje się jako akceptację
należytego stanu sprzętu.
Po podpisaniu Regulaminu Wypożyczenia sprzętu oraz jego użyciu, wszelkie usterki nie zgłoszone przy wypożyczeniu sprzętu,
a zauważone przez Active SUP w momencie jego zwracania, obciążają odpowiedzialnością Pożyczającego w momencie zwrotu
sprzętu.
Zwrot sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie przy obecności przedstawiciela Active SUP.
Za sprzęt niezwrócony w terminie Active SUP pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
Active SUP zastrzega prawo do indywidualnych ustaleń cenowych dowozu sprzętu dla Pożyczającego wynikających z odległości
miejsca dostarczenia.
W przypadku spływu organizowanego przez firmę Active SUP pełną odpowiedzialność za siebie oraz za używany sprzęt ponosi
uczestnik spływu, akceptując niniejszy Regulamin.
Active SUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników podczas używania wypożyczonego sprzętu, podczas
uczestnictwa w spływie, ani w żadnej innej sytuacji, a w szczególności za szkody, jakich użytkownicy korzystający z usług lub sprzętu
Active SUP mogliby dokonać na rzecz innych osób lub firm.
Active SUP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób pożyczających sprzęt,
biorących udział w szkoleniu, spływie i każdej innej aktywności proponowanej przez Active SUP.
Active SUP nie ponosi odpowiedzialności za straty, zguby, dewastację lub kradzieże, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie
przedmioty, a w szczególności szkody wywołane siłami natury.

28. Active SUP nie gwarantuje 100% skuteczności pobieranych bezpłatnie wodoszczelnych etui do telefonów. Użycie ich odbywa się wg
własnego uznania i na własną odpowiedzialność.
29. Wszelkie wypożyczenia sprzętu przez zorganizowane grupy lub organizowane prywatnie w celu organizacji własnego spływu, którego
nie organizuje Active SUP muszą być zaakceptowane przez Active SUP.
30. Osoby naruszające regulamin Active SUP w trakcie szkolenia, spływu, wypożyczenia i każdej innej aktywności proponowanej przez
Active SUP, będą zobowiązane do natychmiastowego zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem bez obowiązku zwrotu
wynagrodzenia.
31. Pożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Active SUP oraz służb do tego uprawnionych.
32. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu, pożyczający jest zobowiązany do zwrotu Active SUP jego
równowartości wg ceny rynkowej danego sprzętu. W przypadku uszkodzeń naprawialnych pożyczający jest zobowiązany do zwrotu
kosztów naprawy sprzętu ustalonej przez Active SUP. Wycena szkody uwzględnia wartość naprawy, którą ustali producent sprzętu
oraz koszty transportu sprzętu związanego z naprawą.
33. Pożyczający zezwala na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach filmowych i zdjęciowych, które realizowane
są na potrzeby promocji Active SUP oraz materiałów realizowanych na potrzeby promocyjne Pożyczających.
34. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne
będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Active SUP tj. Creativic Wiktor Napierała, ul Mostowa 17, NIP 7881874598.
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Organizatorem spływu jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
Pod nazwą spływ rozumie się grupowe wydarzenie z wykorzystaniem sprzętu wodnego Active SUP.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Active SUP. Dokonanie rezerwacji sprzętu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który zostanie udostępniony pożyczającemu. Potwierdzeniem rezerwacji jest
podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki na poczet przyszłego świadczenia, której wartość ustalana jest indywidualnie.
Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody
na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa,
a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań
prawnych.
Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie
udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby
oni dokonać na szkodę Active SUP lub innych podmiotów
Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

Wypożyczalnia Active SUP

