Zmluva o prenájme
Prenajímateľ:
Ing. Zoltán Jankó – VODNETURY.sk, Dobrohošt 141 ,930 31 SLOVAK REPUBLIC , ICO: 45998965,
DIC: 1078430826, www.vodnetury.sk, info@vodnetury.sk Mobil: +421 905 291 430 , +421 907 171 113

Nájomca:

Predmet nájmu:

Meno:

KANOE/KAJAK: čísla
Kus x
Deň x …..(….. v prípade viac dní) Eur =

Adresa:
Miesto narodenia:

Dátum narodenia:

Pádlo:

Kus

Záchranná vesta:

Kus

Číslo OP:

Katamarán spojka:

Pár

Mobil:

Sud:

Kus

Email:

Špongia:

Kus

IČ:

Mapa:

Kus

DIČ:

Vankúš na sedenie

Kus

Miesto splavu: Dunaj a dunajské ramená

Lano:

Kus

V prípade skupiny nájomca, zodpovedný
za skupinu, vedúci:

Príves:

Deň x

Preprava:

Km x ….. Eur =

Eur =

Eur

Eur

Eur

Celkom:

Eur

Poplatok za prenájom predstavuje iba cenu vyššie uvedených vecí a služieb a nezahŕňa v sebe poplatok za poistenie, náklady na prevádzku a
údržbu. Nájomca NESMIE umiestňovať ŽIADNE označenia na zariadenie, označenie športového vybavenia písacími potrebami, lepidlom alebo
iným spôsobom sa považuje za úmyselné poškodenie a bude mať za následok povinnosť zaplatiť škodu.
Nájomca vyhlasuje, že prevzal plavidlo a jeho príslušenstvo uvedené vyššie v úplnom, funkčnom stave.

Začiatok prenájmu ....................................................... a miesto: Dobrohošť č.d.: 141
Konec prenájmu............................................................ a miesto: Dobrohošť č.d.: 141

V Dobrohošti, ...................….……….............
S týmito dvomi stranami súhlasím

Vrátenie

______________
Prenajímateľ

__________
Nájomca

Čas vrátenia:………………………. Miesto vrátenia:…………………

Vyššie uvedené predmety nájmu boli vrátené nepoškodené v plnom rozsahu ÁNO / NIE. Na
predmete nájmu boli zistené tieto škody a nedostatky: …...................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
___________________________
Prenajímateľ

_________________________________
Nájomca

Prenajímateľ prenajíma, nájomca berie do nájmu športové vybavenie vo vlastníctve prenajímateľa za nasledujúcich podmienok. Týmto vyhlásením
prenajímateľ informuje Nájomcu o tom, že Nájomca zodpovedá za svoju prepravu po vodnom toku uvedenom v nájomnej zmluve. Nájomca (v prípade
skupiny vedúci zodpovedný za skupinu) vyhlasuje, že jeho vlastné a plavecké vedomosti a fyzická a duševná kondícia jeho turistov sú vhodné na
športovanie. Nikto nie je pod vplyvom drog, alkoholu alebo iných omamných látok ovplyvňujúcich myseľ. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý pravidiel
lodnej premávky a pravidiel vodnej dopravy, ktoré sa na neho a jeho spoločníkov vzťahujú, je schopný ich dodržiavať, disponuje základnými znalosťami a
technikou veslovania potrebnými na vodnú dopravu, má poznatky a ovláda vlastnú a skupinovú záchranu, vyhlasuje, že on a jeho skupina idú na vodu na
svoje vlastné riziko. Zmluvné strany sa dohodli, že za akúkoľvek právnu zodpovednosť, škody, pokuty a ďalšie nepriaznivé dôsledky vyplývajúce z
porušenia všeobecne očakávaných štandardov správania sa, pokynov prenajímateľa a navigačných pravidiel vodnej dopravy zodpovedá výlučne nájomca.
Mladšie osoby ako 18 rokov môžu čln používať iba pod dohľ adom dospelých. Povinné vybavenie v súlade s predpismi musí zabezpečiť nájomca
(lano 5 m, špongia alebo meracie zariadenie, záchranná vesta, biele svetlo s náhradnou žiarovkou (napr. viacere nabité mobilné telefóny),
najmenej jedno pádlo. Nájomca dodržiava štandardy správania a pri používaní plavidla venuje osobitnú pozornosť ochrane prírodného
prostredia.
Nájomca je povinný používať a chrániť predmet nájmu a jeho príslušenstvo podľa urče nia. Plavidlo má zaťažiť iba na vode, nesmie vybehnúť
špicou na breh, musí sa vyhýbať kontaktu s pevnými telesami, nesmie sedieť na záchrannej veste a musí sa udržiavať v bezpečnej vzdialenosti
od brehu, uviazaných predmetov, prepravnej trasy a rybárov. Je plne zodpovedný za akékoľvek škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v
dôsledku ich porušenia. Nájomca je povinný chrániť predmet nájmu, proti odcudzeniu všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami a
nenecháva výstroj bez dozoru. V prípade poškodenia bude požiadaný, aby zaplatil kompenzačné položky uvedené nižšie. Športové vybavenie
smie používať iba v nájomnej zmluve uvedená osoba (osoby) alebo jej skupina. Prenajímateľ nebude nijako zodpovedný za akékoľvek nepriame
alebo následné škody, ktoré Nájomca spôsobí inej osobe používaním športového vybavenia. Za ne zodpovedá výlučne Nájomca.
Nájom sa uzatvára podľa vyššie uvedenej tarify. Čiastky kompenzácie uvedené v nasledujúcej časti platia pre všetky škody spôsobené
nájomcom prenajímateľovi.
Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu v čistom, bezpečnom a funkčnom stave. Nájomca je povinný odovzdať predmet nájmu v kompletnom
stave, v rovnakom čistom stave ako v čase prevzatia, na mieste a v čase uvedenom v dohode. Ak nájomca použil športové vybavenie
nevhodným spôsobom, je povinný uhradiť škody a náklady z toho vyplývajúce, hlavne ak ide o veľmi znečistené veci prenájmu. Ak si Nájomca želá
používať športové vybavenie po termíne uvedenom v nájomnej zmluve, musí to oznámiť prenajímateľovi osobne alebo telefonicky najneskôr 24 hodín pred
skončením platnosti nájomnej zmluvy. Prenajímateľ nie je povinný predĺžiť nájomnú zmluvu. Pokiaľ Nájomca nevráti športové vybavenie bez dostatočného
dôvodu 24 hodín po skončení nájmu, je Prenajímateľ oprávnený zmluvu s okamžitou platnosťou vyp ovedať alebo športové vybavenie od Nájomcu vziať
späť, a to aj s použitím vlastnej moci. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Nájomca nevráti športové vybavenie, ktoré si prenajal, do 2 4 hodín po uplynutí doby
platnosti nájomnej zmluvy, alebo nepredĺži nájomnú zmluvu alebo dostatočne nevysvetlí omeškanie, je prenajímateľ oprávnený podniknúť právne kroky a
nahlásiť to polícii.
Nájomca je povinný hlásiť všetky nehody spojené so zranením osôb alebo škodou na majetku. Bezodkladne informovať prenajímateľa o všetkých
udalostiach týkajúcich sa predmetu nájmu, zároveň je povinný bezodkladne požiadať o zásah polície, resp. v prípade poškodenia alebo odcudzenia
športového vybavenia urobiť na policajnom oddelení oznámenie a odovzdať prenajímateľovi doklad o tom (protokol, zápisnica, potvrdenie a pod. ). Ako
účastník nehody je Nájomca povinný zdržiavať sa na mieste, získavať všetky možné údaje účastníkov škodovej udalosti, spolupracovať s nimi. Nájomca
nemá právo žiadať zodpovednosť, hmotné ani iné náhrady od prenajímateľa a nemôže voči prenajímateľovi urobiť nijaké potvrdenie v mene prenajímateľa.
V takýchto prípadoch a v prípade poškodenia predmetu nájmu je nájomca povinný zabezpečiť - na svoje náklady - bezpečné umiestnenie a stráženie
športového náradia. V prípade nehody, ktorej účastníkom sú aj príslušníci jej skupiny alebo iné osoby, je Nájomca povinný poskytnúť a / alebo privolať
pomoc v rozsahu, ktorý neohrozí jeho vlastnú bezpečnosť a je v súlade s ľudskými normami, ktoré sa od neho očakávajú.
Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ spravuje jeho údaje v rámci zákonného oprávnenia a v prípade potreby alebo v prípade oficiálnej žiadosti ich
poskytne príslušným štátnym orgánom. Vo veciach neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka SR. V prípade sporu strany
vyhlásili, že výlučnú príslušnosť, v prípade sporov má okresného súd v Dunajskej Strede.

Kompenzačné tarify v prípade škody na predmete nájmu:
Strata, krádež, kompletné zničenie: Kanoe,kajak alebo iné plavidlo 500 Eur/Kus,
Prasknutie, diera, zlomenie premostenia alebo sedadla, iné škody: 50Eur-200Eur/Kus podľa skutočných výdavkov
Pádlo:
strata, poškodenie, zlomenie: 30 Eur/Kus,
Záchranná vesta: strata, roztrhnutie: 30Eur/Kus, opraviteľné poškodenie: 15Eur/ Kus,
strata sponky, pásu alebo nadmierne znečistenie 10Eur/Kus,
Sud:
strata, poškodenie, prasknutie, strata vrchnáka: 15Eur / Kus,
Mapa/Špongia/Vankúšik na sedenie/lano: strata: 5/2/2/2 Eur,
Príves: poškodenie: podľa dohody alebo podľa skutočných výdavkov na opravu, krádež: 1500Eur

Dôležité tipy, ako zabrániť poškodeniu:
Plavidlo zaťažujte iba na vode, nejazdite do brehu, vyhýbajte sa
kontaktu s pevnými telesami, neseďte na záchrannej veste a
dodržujte bezpečnú vzdialenosť od brehu, od kotviacich
predmetov, lodnej trasy a rybárov.
Obchádzajte nebezpečné
miesta, hate a prehrádzky. Nenechávajte čln a vybavenie bez
dozoru, pretože hrozí nebezpečenstvo krádeže.
Ak necháte plavidlo na vode, výstroj zaistite aby nič nevypadol
alebo vietor nič neodfúkol a plavidlo poriadne vyviažte.
Obidve strany som prečítal a súhlasím:

--------------------------

