Regulamin wypożyczalni sprzętu wind&kite MOLO SURF

1. Wypożyczany sprzęt stanowi własność wypożyczalni CENTRUM WIND&KITE MOLOSURF.
2. Wypożyczającym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia oraz
zaakceptowała regulamin wypożyczalni poprzez podpisanie formularza wypożyczenia.
3. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może wypożyczyć sprzęt tylko za zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego, który zaakceptował regulamin wypożyczalni poprzez podpisanie
formularza wypożyczenia.
4. Sprzęt wypożyczany jest za okazaniem dokumentu tożsamości, który zostanie zatrzymany
w przechowalni do momentu zwrotu sprzętu.
5. Wypożyczenie sprzętu następuje po wpłacie należności według stawek ustalonych w
cenniku wypożyczalni, na czas zadeklarowany przez Klienta w momencie wypożyczenia.
6. Wypożyczenie oraz zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wypożyczalni – CENTRUM
WIND&KITE MOLOSURF.
7. W przypadku przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu, naliczana jest opłata za kolejny
okres rozliczeniowy w wysokości ustalonej w cenniku.
8. Wypożyczenie sprzętu następuje tylko w obecności pracownika CENTRUM WIND&KITE
MOLOSURF, po uprzednim sprawdzeniu jego stanu technicznego. Klient podpisując
formularz wypożyczenia potwierdza brak wad sprzętu w momencie wypożyczenia.
9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim stanie, w jakim został wypożyczony i w
terminie ustalonym w formularzu wypożyczenia.
10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu oraz
wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
11. Klient nie może użyczać wypożyczonego sprzętu osobie trzeciej.
12. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu, użytkowanego zgodnie z jego
prawidłowym przeznaczeniem.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym
użytkowaniem sprzętu, jego zniszczeniem, zdekompletowaniem oraz zaginięciem. W
przypadku uszkodzenia sprzętu, zaginięcia lub innych okoliczności uniemożliwiających
zwrot sprzętu w ustalonym terminie, klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować
wypożyczalnię. Wartość szkody ustala CENTRUM WIND&KITE MOLOSURF w oparciu o
zniszczenia i braki stwierdzone podczas zwrotu sprzętu do wypożyczalni.

14. Wypożyczalnia czynna jest w godzinach 9:00-19:00.
15. Pracownik wypożyczalni może odmówi wypożyczenia sprzętu, jeżeli:
a) siła wiatru przekracza7-8 w skali Beauforta,
b) występuje mgła, istnieje niebezpieczeństwo burzy lub innych trudnych warunków
pogodowych,
c) inne warunki nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie sprzętu.
16. Zabrania się użytkowania oraz wypożyczania sprzętu osobom znajdującym się pod
wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
17. CENTRUM WIND&KITE MOLOSURF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i
wypadki powstałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.
18. CENTRUM WIND&KITE MOLOSURF nie ponosi odpowiedzialności za brak asekuracji na
wodzie osoby użytkującej wypożyczony sprzęt, problemy podczas eksploatowania
wypożyczonego sprzętu, niemożność dopłynięcia do brzegu lub miejsca wypożyczenia.

