
 

 

Klubbkajakavtal 
 

Medlem eller företagsmedlem (hädanefter definierat som tecknaren) som inbetalt medlemsavgift och 

klubbkajakavtalsavgift, äger efter att styrelsen godkänt medlemmen eller företaget, rätt att nyttja Kalmar kanotklubbs 

kajaker med tillbehör, under förutsättning att följande punkter uppfylles:      

 

- För tecknande av Klubbkajakavtal krävs att man har genomgått Kalmar Kanotklubbs säkerhetskurs eller 

motsvarande.       

  

- Tecknaren äger rätt att nyttja klubbkajaker med tillbehör under de tider då kajakerna ej används i 

klubbverksamhet. Ett klubbkajakavtal ger tecknaren rätt att nyttja en klubbkajak åt gången. Avtalet gäller 

under ett kalenderår.      

 

- Genom klubbkajakavtalet ges även möjligheten att hyra ytterligare en klubbkajak om tecknaren vill låta en 

annan person prova på kajakpaddling. Tecknaren är då ansvarig för den hyrda kajaken, instruktion och 

säkerhet. Max uthyrningstid är 8 timmar. Hyran är för närvarande satt till 50 kr för fyra timmar och hyran 

läggs i kassaskrinet jämte kalendern.       

 

- Tecknaren skall anteckna sitt namn, vilken kajak som nyttjas samt mellan vilka tider kajaken nyttjas på den 

kalender som finns uppsatt under anslagstavlan i klubbhuset. Om klubbkajakernas tillgänglighet är begränsad 

pga av högt nyttjande av enskilda tecknare kan restriktioner införas på förbokning och antal tillfällen i följd 

som kajaken kan lånas.       

 

- Kajaker tillgängliga för uthyrning liksom tecknare av klubbkajakavtal finns angivna i vidstående förteckning.

       

- Klubbkajakerna får generellt ej användas över natten. Om kajaken skall nyttjas längre tid, skall detta 

godkännas av styrelsemedlem.        

 

- Tecknaren är ersättningsskyldig för skador som uppstår på lånad kajak p.g.a. ovarsam användning, liksom 

ersättningsskyldig för förlorad utrustning. Före nyttjandet skall besiktning ske och om kajaken är skadad skall 

detta anmälas till styrelsemedlem. 

       

- Flytväst skall alltid bäras vid nyttjandet. Övrig utrustning och klädsel ska anpassas efter rådande väder och 

erfarenhet.      

 

- Efter användning skall kajak och tillbehör avtorkas väl och läggas på samma plats där den togs.  

            

- Nyckelbricka får ej utlånas och vid ev. förlust skall det omedelbart anmälas till kansliet.   

    

- Blir Kalmar kanotklubb ekonomiskt lidande eller på andra sätt få ekonomiska utlägg p.g.a. att avtalstagaren ej 

följt föreningens regler överförs dessa utlägg på avtalstagaren. 

 
Följs inte ovan nämnda punkter eller vid påtaglig oaktsamhet vad det gäller säkerhet vid användande av 

klubbkajak med kajakavtal, bryts avtalet omgående och nyckelbricka skall återlämnas. 

 

       Detta avtal gäller för ett kalenderår och förlängs automatiskt om ingen av parterna säger upp avtalet. 
 

Kalmar den 1 april 2016   Kalmar den ____________________  

 

      

__________________________  ______________________________ 

 Kalmar kanotklubb    Underskrift avtalstagare    

      Namn:  «Förnamn» «Efternamn»   

      Adress:«Adress»    

      Postnr:  «Postnr»   

Ort: «Postadress»     

      Tele:  «Telefon_Bostad»     

      Personnr: «Född»     

 


