SUP-LAUDAN VUOKRASOPIMUS JA SÄÄNNÖT,
TOIVOLANSAARI CAMPING
SÄÄNNÖT JA OHJEET:
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UIMATAITO VAADITAAN!
Aikuiset ja 16 vuotta täyttäneet saavat itse vuokrata välineet. 13-15 -vuotiaat saavat suppailla
huoltajan luvalla, huoltajan yhteystiedot täytetään lomakkeeseen. Alle 13-vuotias saa suppailla vain
yhdessä huoltajan kanssa rantaveden tuntumassa. Huoltajan on tiedettävä jokaisella kerralla kun lapsi
on järvellä.
Kelluntaliivien käyttö on kaikille pakollista.
Välineitä saa käyttää vain riittävän syvissä, suppailuun soveltuvissa vesissä. Laudan päälle saa
asettua polvisyvyisessä vedessä. Seisomaan saa nousta hartiasyvyisessä vedessä. Vältä vaarallisia
esteitä, kuten kivikkoja.
Vuokra on henkilökohtainen.
Isomman laudan max kantavuus on 150 kg ja suositeltu käyttäjäpaino max 110 kg. Pienemmän
laudan max kantavuus on 115 kg ja suositeltu käyttäjäpaino max 85 kg.
Lauta tulee palauttaa vuokrausajan sisällä. Huomioithan tämän arvioidessasi paluumatkaan kuluvaa
aikaa! Myöhästymismaksut peritään hinnaston mukaisesti per alkava 30 min.
Asiakas ei saa tyhjentää lautaa eikä kuljettaa sitä missään ajoneuvossa. Vesille mennään suoraan
Toivolansaari Campingin rannasta ja lauta palautetaan vuokrauspaikkaan.
Arvoesineet omalla vastuulla, sekä järvellä että rannalla.
Ukkosella palataan välittömästi rantaan!
Päihteiden vaikutuksen alaisena tai sairaana suppailu kielletty.
Lauta ja mela palautetaan vuokraushetkeä vastaavassa kunnossa takaisin. Vuokraaja on velvollinen
korvaamaan omasta toiminnasta johtuvat vahingot välineiden hankintahinnan mukaan. Jos kaadut
ethän päästä melasta irti. Jos pidät tauon, kiinnitä mela laudan naruihin.
Koronan hidastamiseksi maltathan odottaa palvelua sopivalla etäisyydellä muista ja pyyhit melan
käytön jälkeen siihen varatulla pesuaineella.
Mikäli sairastat sydänsairautta, diabetesta, epilepsiaa tai muuta mahdollista äkillisiä vaaratilanteita
aiheuttavaa sairautta, älä suppaile yksin.
Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.
Henkilöllisyystodistuksen puuttuessa henkilökunnalla on oikeus olla päästämättä vesille.
Suppaus tapahtuu aina vuokralleottajan omalla vastuulla. Vapautan Toivolansaari
Camping/Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy vastuusta.
Mikäli hyväksyt säännöt, olet tervetullut suppailemaan!

TÄYTÄ VIELÄ YHTEYSTIETOSI ALLA OLEVAAN LOMAKKEESEEN HYVÄKSYÄKSESI SÄÄNNÖT
JA VASTUUT. LUETHAN SÄÄNNÖT HUOLELLA LÄPI, KIITOS!

Saman perheen voi rekisteröidä samaan lomakkeeseen.
Etunimi ja sukunimi

____________________________________________________________

Puhelinnumero

____________________________________________________________

Osoite

____________________________________________________________

Allekirjoitus

____________________________________________________________

Huoltajan lupa, 13-15 vuotiaat (huoltajan nimi, allekirjoitus ja puh nro vaaditaan)
____________________________________________________________

Palautuskuittaus (vuokraamo kuittaa)_________________________________________________________

