Turvallisuusohjeet ja asiakkaan sitoumukset
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Ymmärrän ja tiedostan SUP-lautailun riskit, jotka saattavat johtaa
loukkaantumiseen.
Ymmärrän ja tiedostan että sääolosuhteet (mm. tuuli, aallot) voivat muuttua
yllättäen ja ennakoimatta.
Olen uimataitoinen (vähintään 200 metriä yhtäjaksoisesti, josta 50 metriä selällään).
Vakuutan olevani hyvässä fyysisessä peruskunnossa eikä tiedossani ole mitään terveydellisiä esteitä,
jotka saattavat vaikuttaa osallistumiseeni tai turvallisuuteeni vuokrauksen tai kurssin aikana.
Olen ilmoittanut ohjaajalle mahdollisesti omaan toimintaani vaikuttavista terveydellisistä
ongelmistani (esim. astma, diabetes, tuki-ja liikuntaelinongelmat kuten selkä- tai olkapääkipu,
aiemmat vammat ym. rajoitteet)
En ole alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, enkä nauti niitä kurssin tai
vuokrauksen aikana.
Osallistun kurssille omasta tahdostani.
Sitoudun noudattamaan näitä ohjeita sekä ohjaajan muita minulle antamia ohjeita turvallisuuteen ym.
liittyen.
Mikäli minulla on kysymyksiä saamani ohjauksen (mm. turvallisuusohjeet) jälkeen, ymmärrän, että
on omalla vastuullani pyytää ohjaajalta lisätietoja.
Olen velvollinen keskeyttämään toiminnan välittömästi, mikäli koen olevani kykenemätön
toimimaan turvallisesti. Keskeyttämisestä tulee ilmoittaa ohjaajalle välittömästi.

Vuokrausehdot
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Hyvinvointistudio Kehotus antaa vuokralle sopimuksen allekirjoittaneelle asiakkaalle sopimuksessa
mainituksi ajaksi ja alla kerrotulla hinnalla sup-laudan ja siihen sisältyvät varusteet (mela,
karkuremmi, pumppu, kantoreppu) sekä kelluntaliivit.
Vuokraaja sitoutuu käyttämään karkuremmiä ja kelluntaliivejä, jotka ovat turvallisuuden kannalta
merkittäviä varusteita.
Varusteiden kunto on tarkastettu molempien osapuolten toimesta ennen sopimuksen
allekirjoittamista.
Hyvinvointistudio Kehotus on antanut ohjeet välineiden oikeaa käyttöä ja kuljetusta varten.
Vuokraaja vastaa itse siitä, että hallitsee vuokraamiensa välineiden turvallisen käytön.
Hyvinvointistudio Kehotus ei vastaa välineiden väärinkäytön aiheuttamista vahingoista.
Vuokraaja sitoutuu palauttamaan vuokraamansa varusteet sopimuksessa mainittuun paikkaan ja
sovittuna ajankohtana.
Vuokra-ajan ylittävältä ajalta veloitetaan 20,00 € alkavalta tunnilta, mikäli tästä ei ole erikseen
sovittu.
Vuokraaja vastaa siitä, että välineet ovat palautettaessa vuokraushetken kuntoa vastaavassa kunnossa
(ehjiä, puhtaita ja kuivia). Välineitä palautettaessa ne tarkastetaan uudestaan molempien osapuolten
läsnäollessa.
Mikäli välineiden kunto ei täytä näitä vaatimuksia vuokraajasta johtuvasta syystä, Hyvinvointistudio
Kehotus voi veloittaa vuokraajalta kunnostuksesta aiheutuvat kulut tai käyttökelvottomien välineiden
osalta välineen käyvän arvon vuokraushetkellä.
Vuokraaja on sopimuksen allekirjoittaessaan pyydettäessä todistanut henkilöllisyytensä.
Vuokraaja on vastuussa vesistön tarpeellisesta tuntemisesta ja mahdollisten vaaranpaikkojen
havainnoinnista.
Mikäli vuokraaja luovuttaa välineet kolmannen osapuolen käyttöön, vuokraaja on edelleen vastuussa
vuokrausehtojen täyttymisestä.
Hyvinvointistudio Kehotus ei vastaa vuokraajalle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta tai
loukkaantumisesta.
Hyvinvointistudio Kehotuksen toimintaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

AKTIVITEETTI, JOHON OSALLISTUN:
(Ympyröi oikea vaihtoehto)
1. SUP-KURSSI (-jooga. -pilates, -balance, alkeiskurssi)
2. RETKI
3. VUOKRAUS
Olen tutustunut turvallisuusohjeisiin ja vuokrausehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä
KYLLÄ

EI

Haluan liittyä Kehotus SUP- whatsapp-ryhmään, jossa tiedotetaan sup-toimintaan
liittyvistä asioista, mm. peruutuksista, retkistä jne.
KYLLÄ

EI

Suostun siihen, että tietoni tallennetaan Kehotuksen asiakasrekisteriin
KYLLÄ

EI

VUOKRA-AIKA
ALKAA (paikka ja aika):
PÄÄTTYY (paikka ja aika):
HINTA:

NIMI

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

LISÄTIETOJA

