Warunki uczestnictwa w rejsie
§1
ZASADY OGÓLNE
1. WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE (zwany dalej WARUNKAMI) definiują zasady uczestnictwa w rejsie, prawa i obowiązki
UCZESTNIKA i ORGANIZATORA i są integralną częścią UMOWY UCZESTNICTWA W REJSIE zwaną dalej UMOWĄ.
2. ORGANIZATOR oświadcza, że:
- Posiada do wyłącznej dyspozycji jacht morski, na którym organizowane są rejsy,
- Posiada umowę ubezpieczenia jachtu, na którym organizowane są rejsy.
§2
ZAWARCIE UMOWY
1. WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE i oferta widniejąca na stronie internetowej www.sailplanet.pl są integralnymi częściami
UMOWY. Przed dokonaniem rezerwacji miejsca na rejsie UCZESTNIK powinien skontaktować się z ORGANIZATOREM w celu
potwierdzenia dostępności wolnych miejsc w wybranym terminie jak i innych informacji niezbędnych UCZESTNIKOWI.
2. Na stronie internetowej www.sailplanet.pl znajduje się druk UMOWY wraz z instrukcją wypełnienia i przesłania jej
ORGANIZATOROWI. Rezerwacja miejsca na rejsie jest dokonana w momencie przesłania ORGANIZATOROWI wypełnionej
UMOWY i wpłaty należności za rejs na konto bankowe wskazane w UMOWIE.
3. ORGANIZATOR nie zezwala na uczestnictwo zwierząt na rejsie.
4. UMOWĘ za niepełnoletniego UCZESTNIKA może zawrzeć tylko prawny opiekun niepełnoletniego.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. 50% ceny rejsu UCZESTNIK zobligowany jest wpłacić na konto bankowe ORGANIZATORA do 3 dni od podpisania i dostarczenia
UMOWY. W tytule przelewu prosimy o podanie daty rejsu. Pozostałą część ceny rejsu jak i opłat dodatkowych
wyszczególnionych na stronie internetowej www.sailplanet.pl UCZESTNIK uiszcza najpóźniej w dniu zaokrętowania.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE
1. UCZESTNIK zobligowany jest do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekraczania granic państw na trasie
rejsu jak i do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w tych krajach.
2. UCZESTNIK zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa we wszelkich czynnościach związanych z rejsem, w szczególności ma
bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń skippera.
3. Ze względu na charakter sportu jakim jest żeglarstwo morskie UCZESTNIK podpisując UMOWĘ ma świadomość swojego stanu
zdrowia i kondycji psychofizycznej, które umożliwią mu odbycie rejsu morskiego bez szkody dla zdrowia UCZESTNIKA i innych
członków załogi.
4. Ze względów bezpieczeństwa na jachcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających.
5. W dniu zaokrętowania skipper pobiera od UCZESTNIKÓW kaucję w wysokości podanej na stronie internetowej
ORGANIZATORA, która zostaje zwrócona w ostatnim dniu rejsu pod warunkiem braku uszkodzeń jachtu powstałych z winy
UCZESTNIKA.
6. W przypadku szkody powstałej z winy UCZESTNIKA polegającej (lub doprowadzenie poprzez zaniedbanie UCZESTNIKA) na
powstaniu zniszczeń uniemożliwiających dalsze prowadzenie rejsu ORGANIZATOR może domagać się od UCZESTNIKA zwrotu
kosztów naprawy uszkodzenia i kosztów związanych z zabezpieczeniem jachtu w wysokości większej niż kaucja.
7. UCZESTNIK zobligowany jest do utrzymania czystości i porządku na jachcie zgodnie z zaleceniami skippera. W przypadku
nieprzestrzegania zaleceń skippera UCZESTNIKOWI może zostać potrącona kaucja w wysokości kosztów doprowadzenia jachtu
do stanu z dnia rozpoczęcia rejsu.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. UCZESTNIK po podpisaniu UMOWY ma prawo, przed rozpoczęciem rejsu, rezygnować z niego w dowolnym okresie.
W sytuacji gdy UCZESTNIK rezygnuje z rejsu, po podpisaniu UMOWY, ORGANIZATOR potrąca kwoty równe kosztom poniesionym
przez niego w związku z przygotowaniem rejsu. Rezygnacja z udziału w rejsie zgłaszana jest ORGANIZATOROWI pisemnie przez
UCZESTNIKA.
2. Gry rezygnacja przez UCZESTNIKA z rejsu nastąpiła bez winy ORGANIZATORA tenże dokonuje potrąceń swoich
udokumentowanych kosztów z wpłat UCZESTNIKA. Koszty te nie przekroczą:
- 25% ceny rejsu - przy odstąpieniu od UMOWY do 60 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu,
- 50 % ceny rejsu - przy odstąpieniu od UMOWY między 59 a 30 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu,
- 75% ceny rejsu - przy odstąpieniu od UMOWY między 29 a 15 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu,
- 90% ceny rejsu - przy odstąpieniu od UMOWY między 14 a 7 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu,
- 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od UMOWY między 7 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu a dniem rozpoczęcia rejsu.
3. Rozliczenia z UCZESTNIKIEM ORGANIZATOR dokonuje do 30 dni od pisemnej informacji o rezygnacji z uczestnictwa w rejsie.
4. W sytuacji rezygnacji UCZESTNIKA z rejsu w trakcie jego trwania nie przysługuje mu zwrot kosztów za rejs, w tym za
niewykorzystany czas do końca rejsu.
§6
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PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA, ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY, ODWOŁANIE REJSU
1. Trasa rejsu ma charakter ramowy i jest uzależniona od warunków pogodowych, umiejętności i zaangażowania załogi jak
i innych czynników niezależnych od ORGANIZATORA i może ulec zmianie z wyżej wymienionych powodów. Decyzję o zmianach
trasy rejsu i innych aspektach rejsu podejmuje skipper na podstawie dostępnych informacji i własnego doświadczenia.
2. ORGANIZATOR może zaokrętować dodatkowego członka stałej załogi.
3. ORGANIZATOR może zostać zmuszony przez czynniki zewnętrzne do zmiany jachtu na jacht o zbliżonych parametrach
technicznych, na którą to zmianę UCZESTNIK wyraża zgodę.
4. Z powodu czynników niezależnych od ORGANIZATORA mogą zaistnieć przesłanki do zmiany istotnych punktów UMOWY,
o czym jest zobowiązany powiadomić UCZESTNIKA a UCZESNIK może wyrazić zgodę na zmianę UMOWY i WARUNKÓW lub
zażądać zwrotu poniesionych kosztów rejsu.
5. Istnieje możliwość odwołania rejsu przez ORGANIZATORA z przyczyn od niego niezależnych o czym musi natychmiast po ich
zaistnieniu poinformować UCZESTNIKA.
6. W przypadku odwołania rejsu przez ORGANIZATORA z przyczyn wymienionych wyżej UCZESTNIK może zmienić datę rejsu bez
dodatkowych kosztów, odstąpić od UMOWY i żądać zwrotu poniesionych kosztów rejsu jednak bez kosztów odszkodowania.
7. W przypadkach nieprzestrzegania przez UCZESTNIKA zasad obowiązujących na jachcie, łamania prawa kraju, w którym
przebywa, z powodu stanu zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia przebieg rejsu, zachowanie UCZESTNIKA
zagraża bezpieczeństwu żeglugi i innych UCZESTNIKÓW rejsu, ORGANIZATOR może przerwać rejs ze skutkiem natychmiastowym
bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez UCZESTNIKA.
§7
UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. ORGANIZATOR nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego i NNW. Załoga jachtu w trakcie rejsu ubezpieczona jest na zasadach
ogólnych wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia jachtu.
2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za czynności lub ich zaniechanie przez UCZESTNIKA, osoby trzecie lub siłę wyższą,
które mogą spowodować zobowiązanie rzeczowe, a których ORGANIZATOR nie był w stanie przewidzieć ani im przeciwdziałać.
3. Zobowiązania rzeczowe ORGANIZATOR wyznacza do maksymalnej wysokości dwukrotności ceny rejsu pod warunkiem
udokumentowania strat przez UCZESTNIKA.
4. ORGANIZATOR nie bierze odpowiedzialności za własność prywatną UCZESTNIKA, za działania UCZESTNIKA, które nie zostały
zawarte w ofercie rejsu.
§8
REKLAMACJE
1. W przypadku stwierdzenia przez UCZESTNIKA, w trakcie trwania rejsu, rażących uchybień co do oferty rejsu, UCZESTNIK
powinien w formie pisemnej (elektronicznej) w terminie do 7 dni od zakończenia rejsu, powiadomić o tym fakcie
ORGANIZATORA składając niniejszym reklamację, która powinna zawierać sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
2. ORGANIZATOR rozpatruje reklamację do 30 dni od daty wpłynięcia zażalenia.
3. Powodem reklamacji nie mogą być czynniki związane z niedogodnościami wynikającymi z charakteru imprezy czyli rejsu
morskiego.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany w UMOWIE i WARUNKACH mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.
2. Preferencje UCZESTNIKA co do zaokrętowania będą uzgadniane ze skipperem.
3. W sprawach nieujętych w UMOWIE stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Morskiego.
4. Jakiekolwiek spory wynikłe z realizacji rejsu a których nie można załagodzić polubownie będą rozstrzygane sądownie przez sąd
właściwy dla siedziby ORGANIZATORA.
5. UCZESTNIK wyraża zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych przekazanych w FORMULARZU
zgłoszeniowym oraz w UMOWIE niezbędnych dla realizacji rejsu i wszelkich spraw z nim związanych, wykorzystanie zdjęć z rejsu
dla celów promocyjnych przez ORGANIZATORA zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją UMOWY. UCZESTNIK oświadcza, iż
został poinformowany o prawie dostępu do treści Jego danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe
zostały przekazane dobrowolne. Dane osobowe UCZESTNIKA nie są przechowywane przez ORGANIZATORA po zakończeniu rejsu.
Podstawowym i nadrzędnym celem SailPlanet jest zapewnienie UCZESTNIKOM
bezpiecznego i udanego udziału w REJSACH.
WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE składają się z 3 stron.
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