Půjčovna Padd
Paddleboardů - SUPA YOGA

PROVOZNÍ ŘÁD
1.

Nájemce má při výpůjčce paddleboardu povinnost prokázat se platným průkazem totožnosti
anebo složit zálohu v dohodnuté výši.

2. Paddleboard (SUP) se pronajímá na dobu určitou. Dobou určitou se rozumí čas od doby převzetí
paddleboardu až do doby jeho vrácení.

3. Nájemné je splatné ihned pří převzetí paddleboardu. Při překročení dohodnuté doby užívání bude
účtováno dodatečné nájemné
né ve výši 50,
50,- Kč za každých započatých 30 minut. Nájemné je nevratné,
i když doba pronájmu nebude plně využita.

4. Nájemce je při převzetí s paddleboardu povinen zkontrolovat jeho aktuální stav a neprodleně
nahlásit viditelné vady či poškození.

5. Nájemcee je povinen užívat paddleboard řádně a v souladu s účelem, jemuž je určen.
6. Nájemce má povinnost chránit paddleboard před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zničením.
7. Dojde-lili k poškození, ztrátě, zničení nebo odcizení paddleboardu nebo jeho přísluš
příslušenství, je nájemce povinen oznámit to bez zbytečného odkladu provozovateli. Byla
Byla-lili nájemcem složena záloha, je
pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného
nájemného při překročení doby nájmu. Za běžné opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce
neodpovídá. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpo
odpovědnosti za škodu.

8. Nájemce přebírá plnou odpovědnost za převzatý paddleboard svým podpisem.
9. Užívání paddleboardu je na vlast
vlastní
ní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za

jakoukoliv

škodu, kterou při užívání stand up paddleboardu nájemce způsobí sobě nebo ostatním.

10. Vedoucí půjčovny má právo odmítnout pronájem paddleboardu bez udání důvodu.
11. Povinností každého nájemce jjee seznámit se se stručným výtahem z řádu plavební bezpečnosti
a dodržovat
držovat jej. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem omezovat nebo ohrožovat ostatní osoby ve vodě
a přibližovat se k tělesu hráze přehrady Bystřičky - plavba za vymezující bójky.

12. V případě prudké
ké změny počasí - bouřka, silný vítr - je zakázáno

zdržovat se nadále na hladině
přehrady
dy a všichni návštěvníci jsou povinni se v zájmu vlastního bezp
bezpečí
ečí v co nejkratším čase vrátit
zpět na břeh.
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