PROVOZNÍ A PŮJČOVNÍ ŘÁD pro užívání malého plavidla
na rybářské rekreační chatě „Petrův zdar“ v Županovicích na Slapech
mobil: 725 311 886 (pí. Poláčková, správce chaty)
Kauce:
Na zapůjčené malé plavidlo s elektrický pohonem je vybírána kauce v částce 1.000 Kč, která je vratná při navrácení
zapůjčeného plavidla.
Provozní a půjčovní řád:
1. Malé plavidlo s elektrickým pohonem se půjčuje na dobu předem dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.
Plavidlo se půjčuje pouze osobám starším 15 let, a to po předložení platného OP. Výše nájmu je 100 Kč/den.
2. Pronajímatel je povinen předat zapůjčené plavidlo s elektrickým pohonem nájemci ve stavu způsobilém k řádnému
užívání a seznámit nájemce s obsluhou zapůjčeného vybavení.
3. Nájemce musí být předem seznámen s Provozním a půjčovním řádem a s výší půjčovného.
4. Nájemce je povinen:
• v den převzetí - zahájení pronájmu zkontrolovat úplnost a funkčnost půjčovaného vybavení a případné závady
reklamovat v tento den, na pozdější reklamace nebude brán zřetel a zjištěné závady mu budou předloženy
k úhradě tak, jako by je způsobil sám;
• půjčené vybavení osobně převzít a po uplynutí smluvené půjčovní doby osobně předat odpovědné osobě;
• v případě nedodržení stanovené doby návratu doplatit příslušnou částku;
• seznámit se s Provozním a půjčovní řádem a tento dodržovat;
• zajistit pro děti do 10 let věku a pro nedokonalé plavce plovací vestu, kterou budou mít tyto osoby řádně
zapnutou na sobě (vesty zajistí pronajímatel);
• užívat půjčené vybavení pouze k účelům, ke kterým je určeno a to obvyklým způsobem;
• zacházet s vybavením šetrně, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení;
• zabezpečit půjčené vybavení před krádeží (elektrický pohon, včetně baterie uklízet do rekreační chaty a plavidlo
řádně uzamknout k přístavnímu molu);
• v případě krádeže ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže;
• v případě poškození půjčeného vybavení při předání pronajímateli nahlásit poškození, opravy závad
způsobených nájemcem a nenahlášených pronajímateli budou tomuto nájemci účtovány s 50% přirážkou;
• v případě nahlášeného poškození půjčeného vybavení uhradit pronajímateli náklady na opravu poškozeného
vybavení u výrobce, včetně dopravného;
• v případě ztráty, odcizení, zničení nebo neopravitelného poškození půjčeného vybavení nahradit pronajímateli
půjčené vybavení buď stejným vybavením nebo vybavením s přibližně stejným opotřebením nebo uhradit
pronajímateli 80 % současné obchodní ceny půjčeného vybavení a pokutu ve výši desetidenního půjčovného
za ztrátu zisku.
5. Na plavidle je zakázáno:
• plout osobám podnapilým, nebo těm, kteří by mohli z jiných příčin ohrozit bezpečnost svoji nebo osob třetích;
• přibližovat se s plavidlem k ostatním plavidlům, zejména k plavidlům lodní dopravy, plout do směru jejich plavby
a křížit jejich dráhu ve vzdálenosti menší než 200 m;
• plout při zhoršené viditelnosti, za mlhy, bouře a při prudkém nárazovém větru;
• přistávat a vyvazovat se k můstkům lodní dopravy, bójím plavební dráhy a jiným pobřežním i plovoucím
zařízením;
• narážet do ostatních plavidel nebo na břeh;
• znečišťování vody a kotviště např. odhazováním odpadků;
• provádět jejich úpravy.
6. Počet osob v plavidle nesmí překračovat počet určený pronajímatelem.
7. Pronajímatel plavidla nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si nájemce způsobil svou vlastní nepozorností
nebo při činnosti, která je v rozporu s tímto Provozním a půjčovním řádem.
8. Nájemce nesmí (není-li dohodnuto jinak) vypůjčené plavidlo přenechat k užívání jinému uživateli.
9. Tento Provozní a půjčovní řád se vztahuje na nájemce i třetí osoby (i ostatní osoby na plavidle).
V Županovicích dne 18. října 2016

Ing. Martin Slavík, ředitel společnosti a člen dozorčí rady

