Alle kan sejle kajak.
•

•

Fordele ved Sit On Top kajak vs. havkajak.
- Du sætter den i vandet, sætter dig på den og sejler. God tur.
- Du sidder ikke nede i et hul, men istedet ovenpå. Heraf navnet Sit On Top.
- Falder du i vandet, skal Sit On Top ikke tømmes for vand. Den er selvlænsende.
- Falder du i vandet, sætter du dig op og sejler videre.
Sit On Top kajak afleveres samme sted som ved udlejning.
Pagaj, kort og vest afleveres i kiosken.

Priser for leje af Sit On Top kajak + vest, pagaj og kort. Leje betales inden turstart.
2 timer
150 kr.
3/4 timer
200 kr.
5/6/7 timer
250 kr.
Sit On Top kajakkerne lejes tidligst ud kl. 10:00 og man skal være tilbage senest 20:00, medmindre andet er aftalt.
Leje foregår på telefon 62 20 61 82, hvor vi også er behjælpelige med yderligere informationer om turen.

Lovmæssigt

•
•

Udlejningen foretages af ledelsen på Thurø minigolf.
Kajakker lejes ikke ud i vindstyrke over 8 m/s og bølge højde over 0.3 m ved kyst.
Thurø minigolf anbefaler at lejer også er opmærksom på vejr og vind udsigter.
Kajak lejes altid ud med pagaj og passende størrelse CE godkendt vest op til 120 kg. Vesten SKAL bruges.
Kajak lejes kun ud til myndige personer over 18 år. Børn ifølge af en voksen.
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Undgå at krydse sejlrenden så vidt som muligt.
Sejlads i Thurø minigolf’s Sit On Top kajakker, foregår på eget ansvar.
Der ydes ingen erstatning ved skader på dig selv eller dine ejendele under udlejningen.
Ved skade på tredjemands ejendom forvoldt med Sit On Top kajak, hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
Ved uagtsom skade eller bortkomst af Thurø minigolfs udstyr, heriblandt kajak, pagaj og vest er lejer ansvarlig for erstatning af dette.
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