
        

                  Condicions   Lloguers  

ASSEGURANCES  LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT  :

-El piragüisme i d’altres activitats que es desenvolupen a la natura son intrínsecament perillosos i poden causar 
lesions greus. És responsabilitat del client estar tècnicament capacitat per a utilitzar els materials que Cota Zero 
experiències outdoor cedeix en concepte de lloguer.

-Les activitats que Cota Zero experiències outdoor realitza estan condicionades al mitjà en el qual es desenvolupen 
(meteorologia, estat del mar), i per això existeix la possibilitat d'anul·lació de l’activitat. Donat el cas, s’oferirà la 
opció de realitzar-la en una altra data alternativa, que vagi bé a tothom, o es proposaran altres activitats. Si el client 
decideix no fer l’activitat en un altre data renunciaria a la devolució de l’import de l’activitat.

- Els lloguers de material no estan coberts per l’assegurança i Cota Zero experiències outdoor declina qualsevol 
responsabilitat des del moment de l’entrega del material. Qualsevol desperfecte ocasionat al material cedit per Cota 
Zero experiències outdoor anirà a càrrec del client.

CONDICIONS GENERALS

-El llogater del material accepta i verifica el bon estat del material que lloga.
-El llogater accepta les tarifes i pagarà per avançat i deixara algun document d'identitat seu fins a la tornada del  
material.
-El llogater es compromet a tornar el material en iguals condicions com se l'hi ha llogat.
-El llogater es compromet a seguir en tot moment les instruccions del arrendador.
-El llogater  es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues i/o estupefaents, ni de qualsevol 
medicació que pugui comprometre la seva estabilitat, reflexes, o que de qualsevol manera puguin incidir en la seva 
capacitat.
-El llogater no pateix malalties cardiovasculars, ni es troba en estat de gestació, ni pateix qualsevol altra lesió que li 
impedeixi realitzar l’activitat sense risc per a la seva salut, i davant la possibilitat de risc, ho ha consultat al seu 
metge.
-En el cas de portar alguna pròtesi, ulleres o lents de contacte, assumeix el risc de que puguin ser malmeses 
realitzant l’activitat.
-El client està assabentat de que realitza una activitat de risc, assumint qualsevol incidència que es pogués presentar 
en el seu desenvolupament. Les activitats ofertes estan subjectes a les condicions del medi en què es desenvolupen i 
de les persones que hi participen, per la qual cosa poden canviar abans o fins i tot durant l'activitat (meteorologia, 
estat de la mar etc.). En cas d'anulació per part de Cota Zero, el client tindrà dret a l'ajornament de l'activitat.
-Els menors d’edat aniran acompanyats d’una persona responsable.
-En els lloguers de material (sense guia), no compten amb la cobertura de l'assegurança d'assistència.
-Imprescindible saber nedar per a les activitats aquàtiques

ACCEPTAT PER: _______________________________________NÚMERO IDENTITAT:__________________

CONCEPTE DEL LLOGUER:

SIGNATURA i DATA:

Cota Zero Experiències Outdoor.
Rambla Samà núm 21 bis baixos, Vilanova i la Geltrú. info@cota-zero.cat
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