Załącznik do Zarządzenia Nr 4/16
Dyrektora GOK w Kwidzynie
z dnia 16 czerwca 2016

Regulamin udostępniania sprzętu kajakowego
1. Sprzęt kajakowy jest własnością Gminy Kwidzyn.
2. Regulamin określa cennik oraz zasady i warunki korzystania ze sprzętu kajakowego

udostępnianego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie.
3. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zarządza następującym sprzętem:
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Sprzęt

Ilość
(sztuki)

Kajak dwuosobowy Aquarius Pro
Tour
- kolor Diablo (zielono/cytrynowy)
Kamizelka asekuracyjna Aquarius
MQ PRO, w tym:
rozmiar S
rozmiar M
rozmiar L
rozmiar XL
Wiosło Egalis Swift Alu - kolor Diablo
(zielono/cytrynowy), w tym:
ustawienie piór - skrętny
ustawienie piór - prosty
Oparcie dla dziecka (Pro Tour) Dag
Kayaks
Kamizelka ratunkowa dla dziecka
Aquarius
- rozmiar Child (15-30kg)
Przyczepka do przewozu kajaków
Nr rejestracyjny GKW 04H2
(z kompletem dokumentów: dowód
rejestracyjny, potwierdzenie
ubezpieczenia OC)
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4. Udostępnianie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy biura GOK na maksymalny czas
korzystania nie dłuższy niż 8 dni.
5. Realizacja prawidłowego załadunku i rozładunku sprzętu kajakowego leży po stronie
korzystającego.
6. Aby skorzystać ze sprzętu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy). Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
7. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu. Rezerwacji i wypożyczenia należy dokonywać
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr telefonu 55-275-94-70
lub e-mail krzysiek@gokkwidzyn.pl
8. O rezygnacji ze sprzętu zamówionego na weekend należy poinformować minimum 2 dni przed
planowanym korzystaniem.
9. Korzystnie ze sprzętu (kajaki, wiosła, kamizelki, zestawy dla dzieci – oparcie, kamizelka)
odbywa się nieodpłatnie, za wyjątkiem przyczepy.
10. Za udostępnianie sprzętu nalicza się kaucję zwrotną.
11. Cennik opłat i kaucji zwrotnych za sprzęt kajakowy stanowi załącznik nr 1.
12. Korzystanie ze sprzętu następuje po podpisaniu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

13. Z wydania sprzętu kajakowego sporządza się protokół wydania sprzętu kajakowego, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
14. Korzystający

ponosi

pełną

odpowiedzialność

materialną

za

sprzęt

i

zobowiązany

jest do sprawdzenia stanu wydawanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym
oraz przekazania ewentualnych uwag Dającemu w korzystanie.
15. Zwracany sprzęt powinien być sprawny technicznie, bez usterek, w stanie umożliwiającym
ponowne użycie. Sporządza się protokół zwrotu sprzętu kajakowego, zgodnie z załączaniem
nr 4.
16. Kaucja rozliczana jest, gdy korzystający zwraca kompletny sprzęt w stanie jak przed
rozpoczęciem korzystania, posprzątany, gotowy do natychmiastowego ponownego użycia.
Kaucja zwracana jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Korzystającego wniosku o zwrot
kaucji, według załącznika nr 5.
17. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
18. Właściciel sprzętu i Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni
dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
19. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu korzystający zwraca jego
równowartość w wysokości 100 % ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
Za uszkodzenie podlegające naprawie do wysokości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu.
20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy
dla właściciela sprzętu.
21. Korzystanie ze sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

