(Stowarzyszenie Port Mechelinki (SPM)
Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego
1. Korzystanie ze sprzętu będącego w dyspozycji SPM jest płatne wg obowiązującego cennika.
Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy osobą
pożyczającą - Klientem a osobą uprawnioną przez zarząd SPM do obsługi wypożyczalni Wypożyczającym.
2. Opłata za wypożyczenie uiszczana jest w całości ‘z góry’ i co do zasady przeznaczona jest na
realizację celów statutowych SPM.
3. Klient wypożyczalni musi być osobą pełnoletnią a potwierdzenie tożsamości
przeprowadzone zostanie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez
Wypożyczającego w trakcie wydawania sprzętu.
4. Klient wypożyczalni zobowiązany jest do wykazania, że jest w stanie w bezpieczny sposób
obsługiwać wypożyczany sprzęt, przy czym wypożyczający sprzęt może odmówić
wypożyczenia, jeśli ma uzasadnione podejrzenia co do trzeźwości załogi lub deklarowanych
umiejętności.
5. Klient wypożyczalni zobowiązany jest do wskazania przybliżonego celu wyprawy lub
lokalizacji akwenu użytkowania sprzętu oraz planowanej godziny powrotu.
6. Wypożyczany sprzęt jest wyposażony przez Wypożyczającego w sprawny i dobrany
odpowiednio do warunków osprzęt (żagle, liny, sprzęt asekuracyjny i ratunkowy) – pod
względem ilości i jakości.
7. Klient wypożyczalni ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na osobach i
mieniu spowodowane celowym działaniem lub zaniedbaniami swoim lub przebywających na
użytkowanym sprzęcie pasażerów.
8. Klient wypożyczalni zobowiązuje się do sprawdzenia stanu technicznego i ilościowego
wypożyczanego sprzętu i jego zwrotu w niepogorszonym stanie, umożliwiającym
wypożyczenie go następnemu użytkownikowi.
9. Niedozwolone jest podnajmowanie lub udostępnianie przez Klienta wypożyczalni sprzętu
osobom trzecim.
10. Klient wypożyczalni ponosi pełna odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane podczas
używania wypożyczanego sprzętu i zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego naprawy.
11. SPM nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia
lub śmierci osób korzystających ze sprzętu w czasie jego wypożyczenia.
12. Klient wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami żeglugowymi na
akwenie oraz przestrzegania ich w pełnym zakresie. SPM nie ponosi odpowiedzialności za nie
przestrzeganie przez niego przepisów, a wszystkie konsekwencje wynikłe z naruszenia prawa
spoczywają na Kliencie Wypożyczalni.
13. „Protokół przekazania” jest zwracany po prawidłowym zdaniu sprzętu przez Klienta
wypożyczalni a podane podczas wypożyczenia dane Klienta wypożyczalni nie są
przetwarzane przez Wypożyczającego później w jakiejkolwiek formie.
14. Podpis złożony na „Protokole przekazania” jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez
Klienta wypożyczalni niniejszego regulaminu.

