Akademia Żeglarska „Strefa Wiatru” (Software&Sailing - Janusz Kasiak)
Regulamin rejsu (obozu wędrownego) po Mazurach

Organizator - Software&Sailing - Janusz Kasiak, 26-052 Szewce ul. Marmurowa57
Uczestnik - Dziecko przyjęte na rejs na skutek podpisania przez Organizatora umowy z jego
rodzicem lub prawnym opiekunem.
Kadra Rejsu – Zespół instruktorów rejsu pod kierownictwem Organizatora

1. W trakcie rejsu uczestnik jest pod opieką członków kadry rejsu i ma obowiązek stosowania
się do ich poleceń oraz ustaleń niniejszego regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu kradzieży i/lub zniszczenia
mienia uczestnika rejsu żeglarskiego, a w szczególności za zagubione lub zniszczone
telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i drobne urządzenia elektroniczne.
3. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach
związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pełnieniu wacht, udziału w manewrach i
prowadzeniu jachtu, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu porządku na jachcie w trakcie i
po rejsie, udziału w bieżących pracach związanych z utrzymaniem i konserwacją jachtu itp.)
w zakresie ustalonym przez instruktora rejsu.
4. Wszyscy uczestnicy rejsu zobowiązani są do przestrzegania i stosowania w praktyce
"Instrukcji bezpieczeństwa w trakcie przebywania i żeglowania na jachcie".
5. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i porządek w miejscu zakwaterowania
na jachcie, ma również obowiązek dbania o jacht, mienie i wyposażenie miejsca, w którym
przebywa. Szkody powstałe w wyniku celowego działania lub świadomego niewykonania
polecenia instruktora rejsu żeglarskiego będą usuwane na koszt rodzica lub opiekuna
uczestnika będącego sprawcą szkody.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko będące
uczestnikiem wyjazdu, zostało właściwie na niego wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza
ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, a także stosownego obuwia i odzieży.
7. Każdy rejs żeglarski realizowany jest według ramowej trasy. Realizacja założeń zależy w
dużej mierze od warunków atmosferycznych i możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa
uczestników. Korekty planów w tym zakresie dokonuje na bieżąco Organizator rejsu
samodzielnie. Zmiany te nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń finansowych z
tytułu niezrealizowania planowanej wstępnie trasy.
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8. W trakcie trwania rejsu żeglarskiego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,
palenia tytoniu, e-papierosów oraz zażywania środków odurzających. Uczestnicy nie
stosujący się do powyższego zakazu oraz postępujący w sposób zagrażający bezpieczeństwu
innych uczestników lub w inny sposób uniemożliwiający prawidłową realizację rejsu
żeglarskiego, będą usuwani z rejsu i odtransportowywani do miejsca zamieszkania na koszt
rodziców lub opiekunów prawnych, a umowa uczestnictwa zostanie rozwiązana w trybie
natychmiastowym bez prawa zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Warunki zawarcia umowy i płatności

1. Organizatorem rejsu żeglarskiego jest Software&Sailing - Janusz Kasiak,
Marmurowa 57, zwany dalej Organizatorem.

26-052 Szewce ul.

2. Przed zawarciem Umowy Klient winien zapoznać się z ofertą oraz jej Warunkami, a w razie
wątpliwości co do zawartych w nich postanowień, wyjaśnić je z Organizatorem (drogą mailową lub
telefoniczną).
3. Umowę na rzecz osoby małoletniej mogą zawrzeć jedynie uprawnieni opiekunowie prawni
małoletniego albo osoby dysponujące zgodą opiekunów. Zgoda win na mieć formę pisemną.
4. Warunkiem zawarcia umowy i rezerwacji miejsca jest zapoznanie się z warunkami uczestnictwa,
wysłanie poprzez stronę internetową www.strefawiatru.pl wypełnionego zgłoszenia uczestnika
przez osobę rodzica lub opiekuna prawnego oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 350 zł (za rejs 7
dniowy) lub 700 zł (za rejs 14 dniowy) najpóźniej 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia, a pozostałej
kwoty (ceny rejsu) nie później niż do 10.07.2018r. Akceptacja warunków uczestnictwa, jest
równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
niezbędnych dla realizacji rejsu żeglarskiego.
5. Nie wpłacenie całości sumy w terminie określonym w pkt.4 traktowane jest jako rezygnacja z rejsu.
6. Wycofanie się uczestnika z rejsu do dnia 01.07.2018 nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji a
wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona uczestnikowi.
7. Strony uzgadniają, iż w przypadku rezygnacji uczestnika z rejsu w okresie od 02.07.2018 do dnia
rozpoczęcia rejsu Organizatorowi przysługuje kara umowna w wysokości 50% wpłaconej przez
uczestnika kwoty (opłaty za rejs).
8. W przypadku rezygnacji uczestnika z rejsu, nie wynikającej z winy organizatora, a przypadającej na
czas jego trwania żadne poniesione przez niego koszty nie podlegają zwrotowi.
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9. Firma: Software&Sailing – Janusz Kasiak odwołać rejs w przypadku braku odpowiedniej liczby
uczestników, zwracając jednocześnie pełną, wpłaconą przez zamawiającego kwotę bez odsetek.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie trwania
rejsu z przyczyn od niego niezależnych (np.: działanie siły wyższej, awaria jachtu lub jego
wyposażenia, decyzji lokalnych władz itp.). Organizator w szczególności zastrzega sobie prawo
zmiany portów zaokrętowania i wyokrętowania, oraz tras rejsu na skutek zaistniałych warunków
pogodowych, lub ze względu na bezpieczeństwo załogi i jachtu oraz innych przyczyn niezależnych
od organizatora. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, Organizator nie
dokonuje zwrotu różnicy kosztów dojazdu na miejsce zaokrętowania i wyokrętowania i innych
wynikłych stąd opłat.
11. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w
Umowie 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 przez Niego dobrowolne.
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