REGULAMIN WYPOŻYCZANIA AUDIOPRZEWODNIKÓW

1. Centrum Informacji Turystycznej „KAJAR” Kuriany 6 zlokalizowane przy
wyjeździe z Białegostoku przy DK19 jest miejscem wypożyczania
audioprzewodników w dniach i godzinach jego otwarcia. Możliwa jest
również wcześniejsza rezerwacja urządzenia drogą internetową online
lub telefonicznie.

2. Audioprzewodniki są własnością firmy KAJAR i znajdują się w Centrum
Informacji Turystycznej wymienionym w pkt.1 jako innowacyjny sposób
poprawy

obsługi

ruchu

turystycznego

na

terenie

województwa

podlaskiego.

3. Wypożyczenie audioprzewodnika na godzinę przed zamknięciem punku
ich udostępniania nie będzie możliwe.

4. Audioprzewodnik składa się odbiornika i słuchawek stereofonicznych.
5. Przed wypożyczeniem audioprzewodnika należy sprawdzić jego stan
techniczny oraz zapoznać się z obsługą urządzenia. Ewentualne usterki
należy zgłosić pracownikowi wypożyczającemu urządzenie.

6. Audioprzewodnik należy zwrócić najpóźniej na 30 minut przed
zamknięciem Punktu Informacji Turystycznej w danym dniu.

7. Wypożyczenie audioprzewodnika podlega opłacie 15.00 PLN w
przypadku zwrotu w tym samym dniu, natomiast w przypadku
deklarowanego zwrotu audioprzewodnika w dniu następnym kwota
ulega podwojeniu i wynosi 30.00 PLN. Cennik usług może ulegać
zmianie w przypadku tzw. pakietów grupowych. Aktualny cennik stanowi
integralną część niniejszego regulaminu.

8. Warunkiem

udostępnienia

audioprzewodnika

jest

wypełnienie

formularza, okazanie dokumentu tożsamości zgodnego z danymi
wpisanymi w formularzu oraz wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości
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9. W przypadku grup zorganizowanych możliwe jest zapewnienie
przewodnika

wyposażonego

w

nadajnik

z

wykorzystaniem

audioprzewodników jako odbiorników.

10.

W przypadku grup zorganizowanych (szkolnych, rodzinnych ) kaucja

zwrotna wynosi 200PLN i opłacana jest przez opiekuna grupy łącznie za
każde wypożyczone urządzenie. W takim przypadku opiekun grupy
ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenia.

11.W przypadku grup zorganizowanych z instytucji mających swoją
siedzibę na terenie miasta Białystok i gminy Zabłudów takich jak: szkoły,
urzędy, jednostki pozarządowe, zakłady pracy, delegacje odwiedzające
miasto Białystok i okolice na zaproszenie władz miejskich mogą być
zwolnione z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej. Decyzja może
być podjęta przez pracownika Punktu Informacyjnego w porozumieniu z
właścicielem audioprzewodników.

12.

Audioprzewodnik

może

być

wypożyczony

wyłącznie

osobom

pełnoletnim. Za audioprzewodniki używane przez osoby nieletnie
odpowiada ich opiekun prawny.

13.

Audioprzewodnik

nie

będzie

wypożyczany

osobom

w

stanie

nietrzeźwości lub znajdujących się pod wpływem innych środków
odurzających.

14.W przypadku przetrzymania urządzenia ponad deklarowany czas zwrotu
zostanie pobrana kwota stanowiąca karę umowną w wysokości 10 PLN
za każdą następną godzinę ponad deklarowany czas.

15.W przypadku zagubienia urządzenia osoba, która je wypożyczyła będzie
zobowiązana do zapłacenia pełnej wartości w kwocie 1100,00PLN
+28,00 PLN za słuchawki.

16.

W przypadku zwrotu uszkodzonego urządzenia osoba, która

je wypożyczyła w punkcie odbioru jest zobowiązana do pokrycia
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kosztów jego naprawy wynoszących 300,00PLN oraz 28,00PLN w
przypadku zwrotu uszkodzonych słuchawek.

17.W obu przypadkach opisanych w pkt.16 i 17 wpłacona kaucja zostanie
zaliczona w poczet należnego zobowiązania finansowego.

18. W stosunku do osób wypożyczających audioprzewodniki, którzy
pomimo

pisemnego

wezwania

do

zachowania

się

zgodnego

z warunkami regulaminu, właściciel będzie dochodził swoich praw bez
kolejnych wezwań w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują
przepisy K. c
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