Warunki uczestnictwa w etapach rejsu dookoła świata.
pkt 1
Uzgodniona cena każdego z etapów jest w euro netto.
pkt 2
W rejsie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, również bez doświadczenia
żeglarskiego.
pkt 3
Zaliczkę w wysokości 50% wartości rejsu należy wpłacić do 3 dni po przesyłaniu mailem
podpisanej umowy. Po otrzymaniu zaliczki, Organizator przesyła podpisaną i zeskanowaną
umowę
z powrotem. Reszta kwoty powinna wpłynąć na konto organizatora na min. 50
dni przed rozpoczętym rejsem. Jeśli Uczestnik tego nie dokona, Organizator uważna umowę
za nieważną i zwraca zaliczkę z potrąceniem kosztów rezygnacji.
pkt 4
Przy etapach rejsu rozpoczynających się na mniej niż 50 dni od podpisania umowy wymagana
jest płatność całej ceny rejsu bez możliwości skorzystania ze zniżki 2%.
pkt 5
Każdy Uczestnik może skorzystać z następujących rabatów:
- 2% przy całkowitej wpłacie w procesie podpisywania umowy (skonto)
- 5% przy wykupieniu min. 2 miejsc
- 3% przy wykupieniu 2 etapów
Rabaty się nie sumują, ale naliczane są kaskadowo. Najwyższy rabat łączny może wynieść
10%.
Chęć uczestnictwa w 3 i więcej etapach jest każdorazowo negocjowana z Organizatorem
indywidualnie.
pkt 6
Porty zaokrętowania i wyokrętowania w planie rejsu są podane z uwzględnieniem połączeń
lotniczych dla wygody planowania własnego urlopu przez Uczestnika rejsu. Każdy Uczestnik
będzie mógł rozpocząć i zakończyć swoją przygodę uczestnictwa w rejsie w dowolnym
porcie na trasie rejsu, o ile stan załogi na to będzie pozwalał. W każdym takim przypadku
koszt uczestnictwa jest negocjowany indywidualnie.
pkt 7
W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych istnieje możliwość skrócenia
trasy rejsu o porty lub miejsca pośrednie tak, aby dopłynąć w zamierzonym czasie do końca
danego etapu w celu zdążenia Uczestników rejsu na samolot lub inne połączenia powrotne.
pkt 8
Każdy Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone na jachcie. Za szkody wyrządzone przez
Uczestnika niepełnoletniego odpowiadają jego opiekunowie. Uczestnik zobowiązany jest
pokryć szkodę w miejscu jej powstania, a w przypadku braku takiej możliwości w ciągu 14
dni od daty otrzymania rachunku za spowodowane szkody. W przypadku sporu, kto
spowodował szkodę, odpowiada solidarnie cała grupa. Organizator pobiera podczas
zaokrętowania od Uczestnika kaucję w gotówce wysokości 200 euro na poczet ewentualnych
szkód, która zostaje zwrócona w ostatnim dniu rejsu, jeśli żadne szkody nie zostaną
stwierdzone.
pkt 9
Osoby małoletnie do lat 18 mogą brać udział w rejsie jedynie w obecności rodzica lub
opiekuna. Umowę na rzecz osoby małoletniej mogą zawrzeć jedynie uprawnieni opiekunowie
prawni małoletniego albo osoby dysponujące zgodą opiekunów. Zgoda winna mieć formę
pisemną, potwierdzoną notarialnie.

pkt 10
Uczestnik może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie wszystkie
przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Oznacza to, że w zamian za Uczestnika rejsu
w dowolnym momencie jego trwania, rejs może odbyć inna osoba. Umowę przepisujemy na
nowego Uczestnika.
pkt 11
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów osobistych (dowód osobisty
lub paszport z wizami) wymaganych podczas rejsu zgodnie z planowaną trasą oraz
przestrzegania przepisów celnych i dewizowych odwiedzanych państw. Jeśli takowe narusza
i zostaje zatrzymany przez władze danego państwa, jacht z załogą nie będzie czekał na
wyjaśnienia sprawy dłużej niż przewidziany pobyt w danym porcie.
pkt 12
Ze względów bezpieczeństwa swojego oraz innych Uczestników, każdy Uczestnik rejsu
zobowiązany jest podporządkować się decyzjom i poleceniom skippera jachtu.
pkt 13
Również ze względów bezpieczeństwa, każdy Uczestnik zobowiązany jest podporządkować
się całkowitemu zakazowi spożywaniu alkoholu i środków odurzających na jachcie w trakcie
żeglugi oraz zakazowi palenia tytoniu pod pokładem jachtu, pod karą wysadzenia
w najbliższym porcie bez zwrotu kosztów.
pkt 14
Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na pokład jakichkolwiek środków odurzających oraz
substancji psychotropowych powszechnie uważanych za narkotyki oraz broni palnej.
pkt 15
W przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia bądź zdrowia
pozostałych Uczestników rejsu i utrudnia realizowanie rejsu lub nie podporządkowuje się
decyzjom i poleceniom skippera, służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnej realizacji
rejsu, Organizator zastrzega sobie prawo powiadomienia miejscowej policji oraz do
natychmiastowego odstąpienia od Umowy z wyłącznej winy Uczestnika. W takim przypadku
wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do kraju ponosi Uczestnik.
Za zachowanie osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
pkt 16
Uczestnicy rejsu objęci są ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą i następstw
nieszczęśliwych wypadków wraz z poszukiwaniem na morzu w (Towarzystwie Ubezpieczeń
Yacht-Pool). Szczegółowe warunki polisy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne będą w
chwili rozpoczęcia wyprawy pod linkiem tutaj.
pkt 17
Każdy Uczestnik może też korzystać z własnego, indywidualnie wykupionego ubezpieczenia
na okres trwania rejsu.
pkt 18
Zawierając umowę z Organizatorem Uczestnik rejsu oświadcza, iż stan zdrowia i kondycja
fizyczna Uczestnika umożliwiają mu udział w rejsie. W przypadku złożenia przez Uczestnika
powyższego oświadczenia niezgodnego lub zatajenia przez Uczestnika okoliczności
uniemożliwiających udział w rejsie ze względu na stan zdrowia Uczestnika, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z powyższym następstwa obejmujące
w szczególności uszczerbek na zdrowiu lub zgon Uczestnika.
pkt 19
W czasie postoju w portach lub na kotwicowiskach każdy Uczestnik sam odpowiada za siebie
korzystając z kąpieli wodnych lub innych atrakcji przy jachcie lub na plażach oraz podczas
zwiedzania okolicy.

pkt 20
Każdy Uczestnik jest zobligowany do utrzymania należytego porządku w kabinie sypialnej,
mesie, kambuzie i kingstonie (wc) oraz do przekazania skiperowi w/w pomieszczeń
w należytej czystości po zakończonym rejsie. Kabiny sypialne są sprzątane indywidualnie
przez osoby w nich zamieszkałe podczas rejsu, natomiast resztę pomieszczeń wspólnie
z innymi uczestnikami rejsu. Dlatego nie pobieramy opłaty za sprzątanie, jak robią to np.
firmy czarterowe. Uczestnicy przed opuszczeniem jachtu przekazują skipperowi lub jego
zastępcy swoje kajuty w należytym porządku i czystości.
pkt 21
Uczestnik rejsu podpisując umowę i wpłacając opłatę deklaruje zapoznanie się i akceptację
warunków i opłat rejsu oraz wyraża lub nie wyraża zgody na upublicznienie zdjęć i filmów z
rejsu z jego wizerunkiem na stronie internetowej Organizatora oraz w innych mediach
publicznych wyłącznie w celach marketingowych wyprawy. Jeśli ktoś takiej zgody nie
wyraża, prosimy o zaznaczenie na umowie.
Do podpisania umowy, prosimy o nadesłanie następujących danych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i nazwisko – zgodnie z paszportem
Data i miejsce urodzenia
Numer paszportu i data ważności paszportu
Adres zamieszkania z kodem pocztowym
Numer telefonu + numer telefonu osoby kontaktowej, która zostaje w domu
Adres mailowy
Wybrana trasa i data rejsu
Ilość osób

Po nadesłaniu danych przez Uczestnika wysyłamy umowę do podpisania. Następnie
Uczestnik odsyła ją mailem do Organizatora, jednocześnie dokonując wpłatę zaliczki w ciągu
3 dni. Po otrzymaniu zaliczki na podane w umowie konto wysyłamy podpisaną przez
Organizatora umowę i potwierdzamy rezerwację.
Uczestnik rejsu podpisując umowę i wpłacając opłatę deklaruje zapoznanie się i akceptację
warunków i opłat rejsu oraz wyraża zgodę na upublicznienie zdjęć i filmów z rejsu z jego
wizerunkiem na stronie internetowej Organizatora oraz w innych mediach publicznych
wyłącznie w celach marketingowych wyprawy. Jeśli ktoś takiej zgody nie wyraża, prosimy o
pisemną informację na umowie.

Rezygnacja z rejsu
Każdy uczestnik może w każdej chwili odstąpić od umowy, również z przyczyn od niego
niezależnych. Wiążą się z tym następstwa kosztów odstąpienia od umowy. Można się również
od takich przypadków ubezpieczyć, co jest obecnie w turystyce praktykowane. Wówczas
ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z rezygnacją z rejsu, które wynoszą odpowiednio:
• od 51 i więcej dni przed rozpoczęciem rejsu – 30%
• między 50 a 30 dni przed rozpoczęciem rejsu – 50%
• między 29 a 10 dni przed rozpoczęciem rejsu – 70%
• od 9 dni przed rozpoczęciem rejsu – 80%
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora.

