Ansvarserklæring – leie av kajakk
Print ut, signer og ta med
•

Undertegnede leier og bruker kajakken fra Rogaland Aktiv as på eget ansvar.

•

Undertegnede er ansvarlig for å ha tilstrekkelige padleferdigheter og fysisk form til
gjennomføring av padleturen.

•

Dersom våtkort ikke kan forevises, kan utleier stille krav om at nødvendige padleferdigheter
demonstreres og at leietaker kan egenredning. Dersom en gruppe leier, kan det godtas reduserte
krav til egenferdigheter i padling og egenredning. Det er et krav at èn person på gruppen har
nødvendige padleferdigheter og kan kameratredning, og at denne sørger for at gruppen holder seg
samlet under hele padleturen. Det kan avtales enkel innføring i padleteknikk og egenredning /
kameratredning. Timespris settes til 500 kr/t.

•

Leietakere med mindre padleerfaring SKAL holde seg maksimalt 50 fra land under hele
padleturen.

•

Undertegnede har lest gjennom sikkerhetsreglene og vil følge disse.

•

Undertegnede bekrefter å ha fått en flytevest og bekrefter å ha den på under padleturen.

•

Undertegnede forplikter å sjekke kajakken for skader og / eller mangler og til å rapportere evt
funn til Rogaland Aktiv as direkte, (mob: 91 71 81 57/ post@rogalandaktiv.no

•

Undertegnede er ansvarlig for å levere kajakken tilbake i samme stand som den var ved utleie. Evt
skader erstattes av undertegnede.

•

Ved utleie av en kajakkk betales en fastsatt pris på forhånd.

•

Utleiere er ikke ansvarlig for plutselig værskifte.

Undertegnede har lest og akseptert vilkårene for leie

Stavanger den _____________________________________
Underskrift:

___________________________________________________________

Underskrift med blokkbokstaver _____________________________________________________

Org.nr: 918117466 Bank: 3260 05 65693 Kontakt: post@rogalandaktiv.no

Les gjennom før du legger ut på tur i kajakk!
Sikkerhetsregler for leie av kajakk av Rogaland Aktiv as
•

Planlegg turen på forhånd. Gjøre deg kjent med området du skal padle i. Sjekk værmeldingen
og legg opp turen deretter.

•

Ha alltid på deg redningsvest når du padler.

•

Kle deg etter vanntemperaturen, ikke lufttemperaturen.

•

Drikk ikke alkohol underveis eller før turen.

•

Stå aldri oppreist i en kajakk.

•

Roret eller senkekjølen i en kajakk er sårbart og utsatt. Dra opp roret/senkekjølen før du
går i land og der det er grunt. Dette for å unngå at roret skal pådra seg skader.

•

Sett alltid fra land med baugen først. Dette for at du ikke skal få sand/grus senkekjølåpningen

•

Respekter dyre – og fugleliv der du er og ikke kom i nærheten av reir eller boplasser.

•

På lengre turer er det viktig å planlegge pauser med jevne mellomrom for å drikke og hvile.

•

Det kan være fristende å padle over fjorder og krysse lange sund. Dette krever gode
ferdigheter både i padling og egenredning. Nødvendig tilleggsutstyr som lensepumpe og
fløyte skal da være med. Dette kan leies av Rogaland Aktiv as.

•

Åpne strekninger er mer utsatt for vind og strømninger, og det kan være mye mer bølger
enn det ser ut til å være fra land. De som ikke har gode padleferdigheter og ferdigheter til å
redde seg selv, samt nødvendig tilleggsutstyr som lensepumpe og fløyte, MÅ holde seg nær
land.

•

De siste årene har det kommet mye båttrafikk i Ryfylkebassenget. Vær særlig obs på
båttrafikken når du krysser sund eller padle i hovedleia for nyttetrafikk. Du har alltid
vikeplikt.

•

Hvis du skal ut på en flerdagstur, forbered deg og planlegg hva du skal ha med deg. Ta
hensyn til vekslende værforhold og ha med tørre klær. Ha med telt og forhør deg lokalt om
mulige overnattingssteder. Fordel vekten jevnt over kajakken.

•

Følg reglene som gjelder ute i naturen og ta ikke mer enn fantastiske minner med deg hjem!
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