Půjčovní podmínky
Plavidla lze půjčit osobě:
starší 18 let
po předložení platného občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, opatřeného fotografií
držitele. Touto osobou, která je seznámena s technikou vedení příslušného plavidla a v rozsahu
potřebném pro jeho vedení, též s pravidly plavebního provozu

Klient se zavazuje a prohlašuje, že
-

-

-

bude mít při sobě, v době přebírání plavidla i po celou dobu jeho provozu, platné doklady
totožnosti
si prostuduje příručku uživatele, půjčovní řád, plavební mapy, seznámí se s pravidly plavebního
provozu ještě před prvním vyplutím s pronajatým plavidlem a že se jimi bude řídit
se bude chovat v souladu s platnými zákony, nařízeními a dalšími právními předpisy ČR, zejména
těch týkajících se plavby na říčních tocích a lovu ryb
půjčovna, její zaměstnanci ani její zástupci neodpovídají za vnesené věci, předměty či dokumenty
(včetně dokladů) na palubu plavidla.
s plavidlem, jeho inventářem, vybavením a doklady bude zacházet svědomitě a pečlivě a vše
v pořádku vrátí
nebude plavidlo řídit pod vlivem alkoholu, omamných látek (drog) či léků, při jejichž užívání
dochází ke snížení pozornosti či schopnosti rychlé reakce, a také neumožní plavidlo řídit žádné
osobě, která je či u níž existuje i jen podezření, že by mohla být pod vlivem alkoholu, omamných
látek (drog) či výše zmíněných léků, nebo která dosud nedosáhla veku 18 let. Bude-li plavidlo
řízeno jinou osobou, odpovídá za tuto osobu výhradně osoba, která je uvedena ve smlouvě jako
nájemce plavidla
se bude plavit na místech určených, které jsou vyznačeny v technickém průkazu plavidla
nebude plout v zónách se zákazem plavby
při převzetí plavidla bude informovat půjčovnu o směru plavby
bude dodržovat naplánovanou trasu tak, aby se v případě změny počasí či plavebních podmínek
včas vrátil do předem určeného místa
se bude plavit jen při dobrých a pro plavbu vhodných povětrnostních podmínkách, dobré
viditelnosti a bude se vyhýbat zjevně nebezpečným oblastem
plavbu včas přeruší, pokud by s ohledem na místní podmínky další plavba nebyla již bezpečnou.
odpovídá za bezpečnost plavby s pronajatým plavidlem po celou dobu trvání nájmu, tj. i
v podmínkách zhoršující se povětrnostní situaci
neopustí místo kotvení v případě zhoršující se povětrnostní situace, pro kterou by plavba nebyla
již bezpečná
neopustí místo kotvení, pokud plavidlo nebo některá z důležitých součástí vybavení, jako např.
motor, lodní lana, kotevní zařízení, navigační světla, bezpečnostní vybavení apod. nejsou
v pořádku nebo v případě nedostačujících zásob paliva
neopustí místo kotvení, pokud Státní plavební správa zakázala plavbu resp. vydala zákaz vyplutí
plavidlo nebude používat pro žádnou výdělečnou činnosti (přeprava zboží a osob za úhradu aj.),
ani pro žádné jiné komerční účely (profesionální rybolov, filmové natáčení apod.)
plavidlo dále nepronajme, nesvěří a nenechá k užívání třetí osobě. Pokud přesto dojde k situaci,
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že plavidlo bude užívat jiná osoba, odpovídá nadále nájemce společně a nerozdílně s osobou, v
jejíž moci se bude plavidlo nacházet
na plavidlo nenalodí větší počet osob, než pro jaký je plavidlo určeno
se nezúčastní soutěží plavidel bez souhlasu „Půjčovny plavidel s.r.o.“
nebude táhnout jiné plavidlo
učiní veškerá preventivní opatření, aby se vyhnul situacím, v nichž by bylo třeba pronajaté
plavidlo táhnout. Pokud by však taková situace nastala, je povinen dohodnout cenu za odtažení
s vůdcem druhého plavidla dříve než bude pronajaté plavidlo převezeno a také i vyžádat souhlas
„Půjčovny plavidel s.r.o.“
nahradí „Půjčovně plavidel s.r.o.“ všechny škody i náklady způsobené jeho činností či v souladu
s ní
odpovědnost nájemce za porušení pravidel plavby, příp. i ostatních předpisů během pronájmu
plavidla se řídí příslušnými předpisy a nekončí uplynutím doby pronájmu
v případě havárie, nehody nebo poškození plavidla zaznamená nájemce sled událostí a ihned
informuje „Půjčovnu plavidel s.r.o.“ a místně příslušnou pobočku Státní plavební správy,
odpovídá „Půjčovně plavidel s.r.o.“ v plném rozsahu za škody a náklady způsobené zabavením
plavidla státními či jinými orgány nebo jeho propadnutí ve prospěch státu nebo jiné
veřejnoprávní korporace během doby pronájmu v důsledku jednání nájemce
půjčovna nenese odpovědnost za škody způsobené užíváním plavidla nájemcem, ztrátou plavidla
či jeho opožděném vrácení
sám nese odpovědnost v případě znečištění toku při doplňování palivových nádrží a v případě
odložení odpadků a vylití použité vody jinam, že pro tento účel určená místa
bude vést řádně deník a po uplynutí doby pronájmu jej předá půjčovně
jakékoliv zásahy do pohonného a kormidelního zařízení plavidla je nepřípustné
jakákoliv zvířata (psy, kočky, ptáky …) nalodí na plavidlo s předchozím souhlasem „Půjčovny
plavidel s.r.o.“
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