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Warunki uczestnictwa w rejsie morskim lub szkoleniu 

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument zawiera warunki uczestnictwa w rejsie morskim lub szkoleniu organizowanym przez firmę NAJACHTY.PL zwane dalej Warunkami. Są one zgodne z  
art. 384 § 1 KC oraz Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i określają prawa oraz obowiązki klienta, zwanego dalej Uczestnikiem. Organizatorem imprezy jest
firma NAJACHTY.PL Arkadiusz Malicki ( posiadający rozdzielność majątkową ) z siedzibą w Burkatowie Osiedle Pogórze 36 58-100 Świdnica REGON 890285281, NIP 
8841005879, wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod nr 653, zwaną dalej Organizatorem. 
Organizator oświadcza, że zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz klientów z Signal Iduna Polska TU SA. Organem uprawnionym do wykorzystania 
zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.                                                                                                                                                                                      
2. Warunki stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy Uczestnikiem zamierzającym odbyć rejs/szkolenie, a Organizatorem.3. Podpisanie umowy przez 
Uczestnika i Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją i zgodą na przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszych Warunkach.  

§2. Dopuszczenie do uczestnictwa w rejsie/szkoleniu
1. Uczestnikiem może zostać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia wyłącznie po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.
2. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii lekarskiej, Uczestnik ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w 
rejsie/szkoleniu, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia rejsu/szkolenia. Jeśli Uczestnik dokonał zapisu w terminie bliższym niż tydzień przed datą 
rozpoczęcia rejsu/szkolenia i nie jest możliwe dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przed wejściem na pokład, Uczestnik jest obowiązany przesłać skan zaświadczenia 
lekarskiego drogą elektroniczną (biuro@najachty.pl), a oryginał doręczyć Kapitanowi w momencie zaokrętowania.
3. Uczestnik przyjmujący leki stale lub okresowo jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem rejsu/szkolenia Organizatorowi i poinformować o charakterze 
stosowanych medykamentów. Informacja ta umożliwi poprawną reakcję skippera w ewentualnych nagłych przypadkach i zdarzeniach.

§3. Cena i warunki płatności
1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłat na konto Organizatora zgodnie z terminami zawartymi w Umowie.
2. Uczestnik ponosi również odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy dla wszystkich zgłoszonych przez niego kolejnych osób.
3. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena usługi lub imprezy turystycznej obejmuje świadczenia zawarte w ofercie lub
programie. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wiz, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp. Organizator zastrzega sobie prawo do 
podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, 
załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. 
4. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, Organizator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku rozwiązanie umowy jest 
traktowane jako odstąpienie Uczestnika od umowy, a uregulowanie płatności przebiega zgodnie z postanowieniami zawartymi w §4 pkt 3 i 4. Organizator ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić Uczestnika o rozwiązaniu umowy.

§4. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika oraz zmiana Uczestnika
1. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie.
2. Za datę odstąpienia od umowy uznaje się datę otrzymania przez Organizatora pisma informującego o zaistniałym fakcie. W przypadku trudności lub niemożności 
zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy pisemnie lub drogą elektroniczną, jest on obowiązany poinformować o fakcie telefonicznie. Uczestnik w każdym przypadku ma 
obowiązek dostarczyć drogą pocztową wypowiedzenie umowy w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. Organizator po otrzymaniu pisma drogą 
elektroniczną bądź pocztową zawiadamia Uczestnika o tym fakcie oraz o akceptacji wypowiedzenia.
3. Odstąpienie od Umowy może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów poniesionych uprzednio przez Organizatora, jeśli takie wystąpiły.
4. W przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy, oprócz kosztów z §4 pkt 3, Organizator ma prawo potrącić od uiszczonej przez Uczestnika kwoty opłatę skalkulowaną 
procentowo od wynagrodzenia za rejs/szkolenie, lecz w wysokości nie przekraczającej:
- 50% tego wynagrodzenia przy rezygnacji do 60 dni przed datą rozpoczęcia rejsu/szkolenia,
- 75% tego wynagrodzenia przy rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu/szkolenia,
- 100% tego wynagrodzenia przy rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu/szkolenia.
Jeśli wartość uiszczonej przez Uczestnika kwoty przewyższa wysokość kwoty podlegającej potrąceniu, Uczestnikowi przysługuje zwrot różnicy między tymi kwotami.
5. Uczestnik ma prawo przeniesienia praw wynikających z zawartej Umowy na inną osobę po uzgodnieniu z Organizatorem, jednakże nie później niż na 48 godzin przed 
rozpoczęciem rejsu/szkolenia.
6. W celu przeniesienia praw na innego Uczestnika, Uczestnik przenoszący prawa musi złożyć oświadczenie o woli przekazania uprzednio wpłaconych kwot na rzecz 
wskazanej osoby, nabywającej prawa. Uczestnik nabywający prawa do rejsu/szkolenia jest zobowiązany do podpisania odrębnej umowy, co wiąże się z koniecznością 
spełnienia i akceptacją postanowień Warunków Uczestnictwa. 
7. Rozliczenie już wpłaconych kwot następuje indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem przenoszącym prawa, a Uczestnikiem, na którego prawa są przenoszone. Organizator 
nie jest stroną w wyżej wymienionym rozliczeniu.
8. Przeniesienie praw na innego Uczestnika nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw do usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców np. towarzystwa 
ubezpieczeniowe. Wynikające z tego dodatkowe koszty są zależne od opłat przyjętych przez zewnętrznych usługodawców i w razie wystąpienia muszą zostać pokryte przez 
Uczestnika nabywającego prawa. 

§5. Zmiany warunków umowy oraz odwołanie rejsu/szkolenia
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dotrzymania warunków umowy w związku z zaistnieniem czynników nie podlegających kontroli Organizatora, w 
szczególności w wyniku warunków pogodowych, wypadków, awarii, działań i zaniechań osób trzecich, a także Uczestników. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do 
współpracy z Uczestnikami rejsu/szkolenia w celu minimalizacji szkód i kosztów wynikłych w związku z zaistnieniem wyżej wymienionych czynników. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy rejsu/szkolenia, odwiedzanych portów i długości postoju w związku z zaistnieniem czynników wymienionych w §5 pkt 1, 
jak i w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia Uczestników, oraz bezpieczeństwa statku.
3. Organizator ma prawo odwołać planowany rejs/szkolenie w wyniku zaistnienia czynników wymienionych w §5 pkt 1. W takim przypadku zobowiązuje się do 
przeprowadzenia imprezy w innym terminie. 
4. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 6 chętnych na planowany rejs/szkolenie, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu/szkolenia najpóźniej na dwa tygodnie 
przed planowanym terminem jego rozpoczęcia. W takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu całości wniesionego przez Uczestnika wynagrodzenia za rejs/szkolenie.
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§6. Zachowanie Uczestnika rejsu/szkolenia
1. Uczestnik rejsu/szkolenia ma obowiązek w pełni podporządkować się decyzjom i poleceniom Kapitana jachtu lub instruktora, w drugiej kolejności także pozostałych 
członków załogi bedących wyznaczonymi oficerami wachtowymi,  przypadku zorganizowanego transportu również opiekuna grupy.
2. Uczestnik rejsu/szkolenia ma obowiązek brania czynnego udziału w życiu jachtu i wykonywania czynności związanych z jego prowadzeniem, nawigacją, pracą z żaglami, 
zapewnieniem bezpieczeństwa, pomocą w przygotowaniu i rozdysponowaniu posiłków, a także utrzymaniem czystości.
3. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających na jachcie będącym w 
drodze. 
4. W przypadku złamania przez Uczestnika rejsu/szkolenia zasad określonych w §6 pkt 1–3, bądź w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla bezpieczeństwa 
załogi i samego jachtu, Organizator lub Kapitan jachtu mają prawo do odstąpienia od umowy z winy Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym i zastosowania środków 
mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa żeglugi. Jest to równoznaczne z koniecznością opuszczenia jachtu przez Uczestnika w najbliższym porcie. Wszystkie koszty 
pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do kraju ponosi Uczestnik.
5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku własnych działań w czasie trwania rejsu/szkolenia. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkody w miejscu jej 
powstania, a w razie braku możliwości w terminie do dwóch tygodni od otrzymania rachunku.
6. Odpowiedzialność za zachowanie osoby nieletniej i wyrządzone przez nią szkody ponoszą jej rodzice lub opiekunowie prawni.

§7. Ubezpieczenia
1. Niżej podpisany/na oświadczam za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy 
uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia: 

2. Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. 

3. Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r., stanowiące 

załącznik do niniejszej umowy.

4. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i 

adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i

wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

5. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy 
ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-
danych-osobowych.

§8. Odpowiedzialność linii lotniczych
1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 
dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów. 
2. Reklamacje wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 14 dni od dnia przekazania bagażu 
pasażerowi.

§9. Postanowienia końcowe i reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu/szkolenia. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji 
klienta licząc od dnia wpłynięcia reklamacji.
2. Podpisując zgłoszenie lub umowę Uczestnik wyraża zgodę, na przetwarzanie jego oraz osób przez niego zgłoszonych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133 poz.833)
3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd  powszechny właściwy dla 
siedziby Organizatora.

PODPISY UCZESTNIKÓW REJSU/SZKOLENIA
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