PODMÍNKY SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝLETU
1. Poskytnutí veškerého potřebného vybavení
a) Účastník výletu smí používat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem, a zacházet s
ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno
pro vodní turistiku nebo cyklistiku a je nutné zabránit zejména mechanickému poškození a poškození teplem.
Rafty je nutné chránit na přímém slunci včasným upuštěním vzduchu z plavidla.
b) Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Nejdéle do této doby je účastník
výletu povinen toto vybavení vrátit.
c) V případě krádeže vybavení je nutné neprodleně oznámit tuto událost na policii a předložit firmě Bisport Týnec s.
r. o. protokol o ohlášení krádeže.
d) V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů (včetně krádeže) bere účastník výletu na vědomí, že je povinen
uhradit vzniklou škodu, která je vyčíslena dle tabulky „Hodnota Kč/ks“, do 30 dnů od konce výletu.
e) Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníkem výletu a firmou Bisport Týnec s. r. o. poplatek ve výši
dvojnásobku ceny jednodenního výletu za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do jeho vrácení.
f) Za pozdní uhrazení vzniklé škody se sjednává mezi účastníkem výletu a firmou Bisport Týnec s. r. o. poplatek ve
výši 1% z neuhrazené částky za každý započatý den.
g) Firma Bisport Týnec s. r. o. neručí za věci uložené v zapůjčených barelech. Doporučujeme proto všechny cenné
věci nejprve uložit do vodotěsných obalů.
2. Začátek a konec výletu
ZAČÁTEK VÝLETU je místo předání veškerého objednaného vybavení a mapy splouvaného úseku. KONEC VÝLETU je
místo vrácení veškerého vybavení dle smlouvy. Vybavení si účastník výletu převezme a vrátí v otevírací době
příslušných základen, resp. ve sjednaný čas dle objednávky.
3. Pojištění proti poškození vybavení - zdarma
Vztahuje se nejen na lodě a rafty, ale i na běžné poškození pádel, laviček u kánoí apod. Nabízíme Vám tak jistotu
klidného výletu bez obavy z dalších případných nákladů. Pojištění se nevztahuje na nevrácení vybavení z jakéhokoliv
důvodu a na poškození vzniklá nedodržením článku 1. a) této smlouvy.
4. Předčasné ukončení výletu
Výlet je možné předčasně ukončit v našich základnách v otevírací době. V případě, že ukončí účastník výletu výlet
mimo tyto základny, bude mu doprava na dané místo účtována dle platného ceníku. V případě předčasného
ukončení výletu se na nevyužité dny vztahuje 100% stornovací poplatek.
5. Nepříznivý vodní stav
 Pro úsek splutí Sázavy z Týnce do Pikovic se řídíme stavy na vodočtu v Nespekách. Doporučená minimální
hranice pro sjízdnost tohoto úseku na kánoích a sit on topech je 45 cm, na raftech 65 cm. Doporučená
maximální hranice pro kánoe je 150 cm. Výlety na raftech a sit on topech zajišťujeme do vyhlášení povodňové
aktivity (230 cm).
 Pro sjízdnost Sázavy z kempu Stvořidla do Týnce doporučujeme minimálně 35 cm na vodočtu v Nespekách.
Maximální stav pro všechny typy plavidel na tomto úseku řeky je do vyhlášení povodňové aktivity pro sjížděný
úsek řeky.
 Aktuální stav hladiny řeky se řídí serverem Povodí Vltavy: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm určující je měření v 7 hodin ráno.
6. Ostatní smluvní ujednání
a) Splouvá-li účastník výletu a jím určené osoby úsek řeky Sázavy mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi (obtížnost
WW II), doporučuje firma Bisport Týnec s. r. o., aby účastník výletu i osoby plující na jím svěřeném vybavení
využili plovací vesty.
b) V případě vyhlášení povodňové aktivity se účastník výletu zavazuje plavbu ukončit, řeku dále nesplouvat a
neprodleně kontaktovat Bisport Týnec s. r. o. Firma zajistí odvoz vybavení na své náklady, pokud lze vybavení
převzít na komunikaci nebo místě, kam je možný příjezd nákladního vozidla. Sporné případy v určení místa
vrácení vybavení posuzuje řidič. Z jiných míst zajišťuje dopravu vybavení ke komunikaci účastník výletu.

c) Svým podpisem smlouvy dává účastník výletu souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje vedl Bisport s. r. o. ve své
databázi.
d) Svým podpisem účastník výletu potvrzuje, že:
• plavby se účastní na vlastní nebezpečí;
• mu bylo půjčeno vybavení označené logem firmy Bisport. Při vracení vybavení pracovník firmy převezme
pouze vybavení označené tímto logem. Jiné vybavení nebude převzato a účastník výletu uhradí vzniklou
škodu firmě Bisport Týnec s. r. o. do 30 dnů od konce výletu dle tabulky „Hodnota Kč/ks“ (viz níže);
• byl seznámen s aktuálním vodním stavem. V průběhu výletu se bude při podezření na vysoký vodní stav
informovat o jeho výši ( PVL, telefonicky).
e) Při podpisu přebírá účastník výletu jedno vyhotovení Smlouvy o zajištění výletu.

Hodnota vybavení Kč/ks
Druh vybavení

Hodnota v Kč

Sit on Top SX230, SX285, Taiki

12 000,00 Kč

Sit on Top Tribal, Tarka

12 000,00 Kč

Kánoe Dag, Vydra

12 000,00 Kč

Kánoe Riviera

14 000,00 Kč

Raft 7-mi místný

24 000,00 Kč

Raft 5-ti místný

23 000,00 Kč

Pádlo kánoe, barel, pumpa k raftu

400,00 Kč

Dětská vesta

500,00 Kč

Vesta, pádlo kajakové

600,00 Kč

Helma

500,00 Kč

Horské kolo Deore

10 000,00 Kč

Poskytovatel výletu: Bisport Týnec s. r. o., Ing. Fr. Janečka 511, 357 41 Týnec nad Sázavou, IČ 04935101

