REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ŁODZI ŻAGLOWYCH
KLASY PUCK BĘDĄCYCH W UŻYCZENIU
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Stefana Żeromskiego w Pucku
1. Osoby zamierzające wypożyczyć łódź żaglową zobowiązane są do dokonania rezerwacji
telefonicznie pod numerem 502 681 804 w godz.8.00 – 15.00 z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
2. Sprzęt wypożyczany jest na 1 dzień. Dłuższe wypożyczenie wymaga uprzedniej zgody
Powiatu wyrażonej na piśmie.
3. Wypożyczanie łodzi jest bezpłatne i odbywa się w godz. 9 - 19 przy dobrych warunkach
atmosferycznych.
4. Odpowiedzialnymi za wypożyczanie sprzętu w sezonie żeglarskim są bosmani:
Łukasz Dominiak, Dariusz Knitter, Andrzej Radziejewski.
5. Wypożyczający łódkę odpowiada za osoby przebywające na tej łodzi oraz za sprzęt będący
jej wyposażeniem.
6. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają dowód
tożsamości, patent żeglarski i zapoznały się z regulaminem wypożyczania.
7. Osoby niepełnoletnie mogą pływać tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą
odpowiedzialność za ewentualne szkody i bezpieczeństwo na łodzi.
8. Zabrania się korzystania z łodzi:
- osobom nietrzeźwym
- w razie grożącego niebezpieczeństwa z powodu warunków atmosferycznych
9. Przed wypłynięciem wypożyczający jest zobowiązany sprawdzić stan sprzętu pływającego i
ratowniczego.
10. Podstawowym wyposażeniem łodzi są kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne na każdą
osobę, koło ratunkowe, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem
i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
11. Płynący łodzią zobowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek ratunkowych lub
asekuracyjnych.
12. Zabrania się odstępowania sprzętu osobom trzecim.
13. W przypadku wad oraz usterek należy zgłosić ten fakt osobie odpowiedzialnej za
wypożyczanie sprzętu - bosmanowi.
14. W razie uszkodzenia sprzętu, zgubienia lub kradzieży wypożyczający ponosi pełne
konsekwencje finansowe za szkody powstałe w wypożyczonym sprzęcie.
15. Za rzeczy osobiste pozostawione w łodzi odpowiada wypożyczający sprzęt.
16. Wypożyczający w momencie przekazania łodzi do używania podpisuje oświadczenie o
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
17. I Liceum Ogólnokształcące w Pucku nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się osób
wypożyczających sprzęt, a w szczególności za szkody jakich mogli by oni dokonać na
rzecz innych osób.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z poniższymi zasadami regulaminu wypożyczania łodzi
żaglowych klasy PUCK będących w użyczeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Pucku

1. Osoby zamierzające wypożyczyć łódź żaglową zobowiązane są do dokonania rezerwacji
telefonicznie pod numerem 502 681 804 w godz.8.00 – 15.00 z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
2. Sprzęt wypożyczany jest na 1 dzień. Dłuższe wypożyczenie wymaga uprzedniej zgody
Powiatu wyrażonej na piśmie.
3. Wypożyczanie łodzi jest bezpłatne i odbywa się w godz. 9 - 19 przy dobrych warunkach
atmosferycznych.
4. Odpowiedzialnymi za wypożyczanie sprzętu w sezonie żeglarskim 2016 są bosmani:
Łukasz Dominiak, Dariusz Knitter, Andrzej Radziejewski.
5. Wypożyczający łódkę odpowiada za osoby przebywające na tej łodzi oraz za sprzęt będący
jej wyposażeniem.
6. Sprzęt pływający mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają dowód
tożsamości, patent żeglarski i zapoznały się z regulaminem wypożyczania.
7. Osoby niepełnoletnie mogą pływać tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą
odpowiedzialność za ewentualne szkody i bezpieczeństwo na łodzi.
8. Zabrania się korzystania z łodzi:
- osobom nietrzeźwym
- w razie grożącego niebezpieczeństwa z powodu warunków atmosferycznych
9. Przed wypłynięciem wypożyczający jest zobowiązany sprawdzić stan sprzętu pływającego i
ratowniczego.
10. Podstawowym wyposażeniem łodzi są kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne na każdą
osobę, koło ratunkowe, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem
i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
11. Płynący łodzią zobowiązani są do założenia i zapięcia kamizelek ratunkowych lub
asekuracyjnych.
12. Zabrania się odstępowania sprzętu osobom trzecim.
13. W przypadku wad oraz usterek należy zgłosić ten fakt osobie odpowiedzialnej za
wypożyczanie sprzętu - bosmanowi.
14. W razie uszkodzenia sprzętu, zgubienia lub kradzieży wypożyczający ponosi pełne
konsekwencje finansowe za szkody powstałe w wypożyczonym sprzęcie.
15. Za rzeczy osobiste pozostawione w łodzi odpowiada wypożyczający sprzęt.
16. Wypożyczający w momencie przekazania łodzi do używania podpisuje oświadczenie o
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
17. I Liceum Ogólnokształcące w Pucku nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się osób
wypożyczających sprzęt, a w szczególności za szkody jakich mogli by oni dokonać na
rzecz innych osób.

…………………….……………….
(data, czytelny podpis wypożyczającego)

