
Regulamin rejsu/ wyjazdu podnoszącego kwalifikację żeglarskie- 

Chorwacja 01-08.05.2021 

§1

1. Warunkiem uczestnictwa w rejsie jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie
niniejszego regulaminu 

§2

Prawa i obowiązki uczestników 
1. Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z żeglarstwem;

2. Uczestnik nie może żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy jeśli nie dotrze na jacht;

3. Uczestnik bezwzględnie będzie wykonywał polecenia kapitana na jachcie;

4. Uczestnik bezwzględnie będzie wykonywał polecenia komandora;

5. Pływanie pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych jest zabronione;

6. Uczestnik winien posiadać ubezpieczenie NNW obejmujące kraj, w którym 
odbędzie się szkolenie;

7. Rejs/ szkolenie zaczyna się dnia 01.05.2021 z chwilą zaokrętowania w 
około godziny 15 w Chorwacji, oraz kończy  się 08.05.2021 około godziny 
10 z chwilą wyokrętowania w Chorwacji;

8. Uczestnik zapewnia sobie wyżywienie na czas trwania Rejsu/ Szkolenia
indywidulanie;

9. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku 
rejsu zagrażającego interesom innych pasażerów lub zasadom bezpieczeństwa, 
Kapitan może wyciągnąć konsekwencje wobec Uczestnika.

10. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty 100 euro/ osoba (w gotówce) kaucji za jacht. 
Kaucja zostanie zwrócona, jeżeli jacht nie zostanie uszkodzony w trakcie rejsu



11. Opłata klimatyczna wynosi 70 kun (za 7 dni od osoby), płatne przelewem na konto lub 
gotówką w dniu zaokrętowania.

12. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zaliczki 1000 zł na Rejs/ Szkolenie w jak 
najszybszym czasie, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność 
wpłat;

13. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty drugiej części należności w wysokości 
1000 zł na Rejs/ szkolenie najpóźniej do dnia 20.03.2020;

14. Numer konta do wpłat zaliczek za rejs/szkolenie:
08 2490 0005 0000 4000 6371 4056
Kod SWIFT ALBPPLPW
W tytule przelewu prosimy wpisać Chorwacja Jacht oraz imię i nazwisko uczestnika.

Przebieg rejsu : 

§3

1. Organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe
w trakcie trwania rejsu z przyczyn od niego nie zależnych (np.: działanie siły wyższej,
awaria jachtu lub wyposażenia, decyzje lokalnych władz państwowych itp.) Zastrzega
sobie prawo zmiany trasy rejsu oraz ilości i kolejności odwiedzanych
miejsc/przystanków wynikających z zaistniałych warunków pogodowych oraz ze
względu na bezpieczeństwo załogi, pasażerów i jachtu.

2. Organizator rejsu nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni

wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika rejsu jak np. spóźnienie się   na 
miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu itp. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione przez
niego na jachcie, lub zniszczone w trakcie rejsu z przyczyn niezawinionych przez

Organizatora;

4. Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu rejsu podejmuje Sternik Jachtu, mając na
uwadze bezpieczeństwo uczestników rejsu oraz jachtu.

5. Jeżeli z powodu pandemii COVID-19 lub kolejnych obostrzeń wyjazd lub dojazd na 
Rejs/ szkolenie będzie niemożliwe, Organizator zorganizuje nowy wyjazd w przeciągu 
12 miesięcy z uwzględnieniem dopłat jeśli nowy termin byłby w szczycie sezonu i 
armator podniesie ceny wynajmu.

  Zapoznałem/ łam oraz zgadzam się z regulaminem 

…………………………………………………………………………………… 
(data, imię i nazwisko uczestnika) 




