Provozní řád půjčovny plavidel
Vlastník:
Provozovatel:

NaPlachetnici s.r.o., IČ: 28580851
Mgr. Michal Kalman

Půjčovna plavidel je otevřena

od 1. 5. do 30.9.
Od 1.10. do 30.4.
přístav Petrov

místo nalodění a vylodění

od 9:00
na objednání

do 18:00

Půjčené plavidla lze provozovat po celé délce Baťova kanálu.

POKYNY PRO NAVŠTEVNÍKY
1. Vstup do prostoru půjčovny má jen ten návštěvník, který si
zakoupil vstupenku na zapůjčení plavidla.
2. Plavidla a jiné sportovní potřeby k plavbě se zapůjčují jen za
příznivého počasí. Po předložení občanského průkazu a zaplacení
půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem
ustanovením "Provozního řádu" a "Řádu plavební bezpečnosti na
vodních cestách ČR".
3. Dětem mladším 10-ti let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor
dovolena jen v doprovodu osob starších 15-ti let, plavidla se
zapůjčují na vlastní nebezpečí a jen osobám starším 15-ti let.
4. Vypůjčené plavidlo nebo jiné sportovní potřeby je návštěvník
povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do
ukončení provozu půjčovny. Při opožděném vrácení zapůjčených
předmětů je povinen návštěvník doplatit příslušnou částku
půjčovného, která je stanovena hodinovou sazbou podle
schváleného ceníku.
5. Návštěvník půjčovny loděk se musí ve vlastním zájmu pohybovat
na hladkých, mokrých palubách s maximální pozorností, vyvarovat
se sklouznutí a úrazů. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost
za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní
nepozorností.
6. Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny loděk a vypůjčených
sportovních potřeb. Škody nebo ztráty, které byly jeho vinou
způsobeny na majetku provozovatel nebo ostatních návštěvníků a
uživatelů vodních plochy je povinen uhradit.
7. Návštěvník se prokáže platnou vstupenkou, zakoupenou v
pokladně, plavčíkovi na vývazišti, který mu předá řádně vybaveno
plavidlo k provozu. Uživatel, nebo-li vůdce plavidla za vypůjčené
plavidlo odpovídá a současně i za osoby a jejich rozmístění na
plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v
nosnosti osob na plavidle.
8. Neplavci a děti do 10-ti let musí mít za plavby nasazený záchranný
prostředek. Nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s
půjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny
vyplout.
9. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně
srážet, skákat z nich do vody nebo vylézat z vody na ně. Potápět je
nebo je na břeh vytahovat, pokud nejsou k tomu účelu zvlášť
uzpůsobena.
10. Je zakázáno vyplout do zakázaných prostor vodní plochy,
vyjmenovaných provozním řádem vodního díle, dále do prostorů
značených „zákazem vplutí", tj. žlutými bójemi nebo výstražnými

Důležitá telefonní čísla
Provozovatel půjčovny:
Státní plavební správa:
Tísňové číslo:
Záchranná služba:
Hasiči:
Policie:

+420 774 408 943
+420 606 690 013
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tabulemi označující koupaliště, bezpečnostní pásma u přehradní
hráze, hygienické pásma, úseky odběrů vody, přístaviště, obratiště
a plavební dráhy velkých pravidel osobní přepravy. V případech,
kdy malé plavidlo míjí koupající se, je vůdce malého plavidla
povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak,
aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem.
Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost
10m a pro male plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.
Není povoleno se přibližovat a vyvazovat se s malými plavidly k
hydrotechnickým zařízením, plavebním znakům, bójím, tyto
poškozovat nebo ničit. V čase pořádání podniků na vodě (závodů)
je zakázáno všem plavidlům vplouvat do vytyčené (vyznačené)
plavební dráhy - tratě a nebo jinak rušit pořádanou sportovní akci.
Není dovoleno používat přístaviště půjčovny loděk k opalování,
skokům do vody a chytání ryb.
Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo
nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je
povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v
mezích vlastních prostředků a schopností.
Vůdce malého plavidla (vypůjčovatel) na zapůjčené loďce
odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se
povětrnostní situace a tuto je povinen včas zhodnotit. Pokud by
plavba nebyla dále bezpečná, musí se vrátit do půjčovny nebo
přistát na chráněném místě. O ukrytí loďky podá, pokud možné,
neprodleně zprávu do půjčovny.
Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny loděk,
odhazování odpadků, vylévání škodlivých tekutin, praní prádla
pod.
Prodlévání návštěvníků v půjčovně loděk v mimopracovní době,
neoprávněné použití plavidel z půjčovny loděk bez vědomí
odpovědných pracovníků je nepřípustné.
Pro půjčování a provoz na vodní ploše se šlapacími vodními koly,
nafukovacími matracemi a ostatním atypickým plavebním
zařízením platí přiměřeně všechny výše uvedené pokyny k
provozu, jako loďky.
Z půjčovny loděk bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán
každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i
ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně,
ruší pořádek a dopouští se přestupků.
Návštěvník půjčovny je povinen dodržovat Provozní řád přístavu
Petrov.

