SALACAS AVOTKALNI
LAIVU NOMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Vispārīgi:
1. Iznomājot kanoe laivas SIA Salacas Avotkalni, iznomātājs apzinās savas laivošanas
(airēšanas) prasmes, veselības stāvokli un pieredzi. Nomnieks neatbild par iespējamām
sekām, kas var izrietēt no augstākminēto apsvērumu neadekvātas izvērtēšanas, vai
alkohola lietošanas pirms brauciena un/vai tā laikā.
Vecāki, radinieki vai personas, kas pieskata bērnus, jaunākus par 18 gadiem, ir pilnībā
atbildīgi par viņu drošību laivu nomas periodā.
2. Iznomājot laivas, nomas ilgums tiek noteikts par kalendāro dienu, nevis par 24 stundu
periodā.
3. Nomniekam pirms inventāra saņemšanas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
4. Minimālais laivas nomas ilgums un maksa ir par 1 (vienu) dienu.
5. Laivojot, lūdzu, ievērot kārtības noteikumus un neatstājiet atkritumus aiz sevis, kā arī
aizliegts celt teltis, kurināt ugunskurus vietās, kur tas nav atļauts.
Atrodoties uz ūdens:
1. Atrodoties laivā, visiem obligāti jālieto drošības veste.
2. Iekāpt laivā tikai tad, kad tā ir novietota ūdenī paralēli krastam. Iekāpšanas laikā laiva ir
jāpietur.
3. Sastopot šķēršļus, laivojot pa upi, jābūt uzmanīgiem un jācenšas no tiem izvairīties,
pretējā gadījumā var tikt sabojāta laiva. Nav arī ieteicams ķerties pie koku zariem, jo tas
var izraisīt laivas apgāšanos.
4. Upes krācēs jācenšas turēt laivu paralēli straumei.
5. Ja esiet nolēmuši peldēties, lūdzu ievērot un peldēties zināmās vietās, izvairoties no
vietām ar ātru straumi, atvariem vai stāviem krastiem. Nepeldieties, ja ir lietots alkohols.
Atbildība:
1. Iznomātājs ir atbildīgs par iznomātā inventāra saglabāšanu pilnā tā vērtības apmērā no
brīža, kad saņemat to nomā, līdz brīdim kad nododat atpakaļ. Inventāra sabojāšanas vai
nozaudēšanas gadījumā nomnieks var pieprasīt atlīdzināt zaudējumus pēc sekojoša
cenrāža:
- kanoe tipa laiva – līdz 1000,- EUR
- glābšanas veste – 50,- EUR
- airis – 50,- EUR
- mantu glabāšanas maiss – 30,- EUR
Laiva un airi tiek pakļauti mehāniskai iedarbei un saskrāpējas - šajā gadījumā iznomātājs
nenes atbildību.
Rezervācija:
1. Rezervāciju var veikt pa telefonu, e-pastu vai caur Facebook lapu. Priekšapmaksa 30%
apmērā tiek ieturēta gadījumos, ja tiek iznomātas 3 un vairāk laivas. Gadījumā, ja mainās
plāni un jāatceļ rezervācija, lūdzu, par to informēt vismaz 5 dienas iepriekš.
2. SIA Salacas Avotkalni administrators pieejams 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī,
zvanot pa telefona numuru kontaktos, gadījumā, ja nepieciešama palīdzība, atrodoties
laivā (akūtas veselības problēmas, laivas bojājums), vai izmaiņas rezervācijā.
Kontakti rezervācijām:
SIA Salacas Avotkalni
Reģ. Nr. 40203203380
E-pasts: salacas.avotkalni@gmail.com
Mob. tel. +371 26 788 347, +371 28 217 152
Apmaksa par pakalpojumiem skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu (privātpersonas, juridiskas personas).

