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REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
W COS-OPO W GIŻYCKU
1. Sprzęt pływający wypożycza się wyłącznie osobom posiadającym dowód osobisty, paszport
i inne uprawnienia określone odrębnymi przepisami.
2. Sprzęt pływający może być wypożyczony wyłącznie osobom pełnoletnim na podstawie
ważnego dowodu osobistego.
W zależności od rodzaju wypożyczonego sprzętu obowiązują dodatkowe inne uprawnienia
żeglarskie i motorowodne. Nie wymaga się dodatkowych uprawnień od cudzoziemców.
3. Osobom niepełnoletnim nie wypożycza się sprzętu pływającego.
4. Wstrzymuje się wypożyczanie sprzętu pływającego w czasie dużego stanu wody, dużej fali,
silnego wiatru itp. Korzystający ze sprzętu pływającego obowiązani są na sygnał alarmowy
powrócić do brzegu.
5. Osobom pływającym na kajakach nie wolno siadać na burcie kajaka lub w jakikolwiek inny
sposób zagrażać bezpieczeństwu własnemu i osobom trzecim.
6. Zakazana jest kąpiel z jednostek pływających.
7. Na wszystkich jednostkach pływających nie wolno spożywać napojów alkoholowych
lub przebywać w stanie wskazującym na jego spożycie.
8. Zabrania się jednostkom pływającym podpływania oraz przyczepiania się do statków, tratw,
pociągów holowniczych będących w ruchu.
9. Zabrania się przepływania w poprzek szlaku żeglugowego na jeziorze w trakcie zbliżania się
statku płynącego wzdłuż szlaku żeglugowego, by nie powodować konieczności jego
zatrzymania, zmniejszania jego szybkości biegu, względnie niebezpieczeństwa.
10. Użytkownik wypożyczonego sprzętu ponosi
pełną odpowiedzialność materialną
za spowodowane straty wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia sprzętu lub inne szkody
powstałe z jego winy.
11. Zdanie sprzętu powinno odbywać się w terminie umówionym. Nie zwrócenie sprzętu
w terminie umówionym uważa się za samowolne jego przetrzymanie. W wypadku
samowolnego przetrzymania sprzętu Ośrodek pobierać będzie należność w wysokości
podwójnej stawki za każdą godzinę przetrzymania wynikającej z normalnej taryfy.
12. Zabrania się przebywania na terenie wypożyczalni osobom w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
13. Osoby korzystające z jednostek pływających obowiązane są do niezwłocznego wykonywania
wskazań przystaniowego, organów administracji wodnej władzy żeglugowej oraz Policji.
14. Osobom przebywającym na terenie wypożyczalni kajaków zabrania się:
 używania kąpieli w porcie,
 plażowania na pomostach i cumowanym sprzęcie pływającym w porcie wypożyczalni,
 łowienia ryb z pomostów i z cumowanego sprzętu w porcie wypożyczalni,
 biegania po pomostach, zaśmiecania i brudzenia na trawie wypożyczalni,
 niszczenia urządzeń i sprzętu.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z
terenu wypożyczalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenia.
16. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji Ośrodka.
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