Umowa uczestnictwa w rejsie żeglarskim
REJS MORSKI nr ……./2019

sporządzona w Warszawie dnia ……..……………, której stronami są:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..………………………….
adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………………………
telefon/e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………
uprawnienia żeglarskie/nr patentu……………………………………………
nr dowodu osobistego………………………………………………………………
jako Uczestnik
oraz
„J.W.Apartments” T. Jaźwiński , z siedzibą w Sulejówku przy ul. Szklarniowej 85/100,
NIP 524 000 27 39, nr REGON 010553317, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy pod nr 83815,
jako Armator, którego reprezentuje Tadeusz Jaźwiński
tel. +48 501 203 447; E-mail perfectsail@perfectsail.pl; biuro@odysseya.com

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika w rejsie żeglarskim organizowanym przez
Armatora.
Termin rejsu / nr etapu: ………………………………….
Port zaokrętowania/wyokrętowania: ………………………………
Liczba uczestników: 5-8 osób;
Cena: ………………………..………………………... PLN
Cena zawiera: miejsce na jachcie, usługi Kapitana (Skippera), przypisane do jachtu dla członków załogi
ubezpieczenie OC, AC, NNW zawarte w polisie ubezpieczeniowej jachtu (bez udziału własnego), gaz
do kuchenki.
Cena nie zawiera: wyżywienia, dojazdu do miejsca zaokrętowania, opłat portowych, paliwa do silnika,
dodatkowego ubezpieczenia NW i KL (zalecane).
Zaokrętowanie rozpoczyna się o godzinie 12.00. Wyokrętowanie planowane jest na godzinę 10.00.
Impreza rejs przeprowadzona będzie na jachcie Delphia 40.3 z 4 kabinami i dwoma łazienkami, na
trasie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Uczestnik dokona wpłaty ceny w następujący sposób:
1 rata: w wysokości 50% ceny rejsu to jest…………………………… PLN płatna do 7 dni od daty zawarcia
umowy (umowa jest ważna po wpłaceniu 1 raty)
2 rata: w wysokości 50% ceny rejsu to jest …………………………….
dnia:………………………..(najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem rejsu)

PLN

płatna

do

Wpłat należy dokonywać na następujący rachunek bankowy Armatora:
PKO S.A. Nr: 94 1240 2148 1111 0000 3031 7590
Uczestnik potwierdza, iż dane osobowe podane przez niego w celu realizacji niniejszej Umowy są
prawdziwe. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Organizatora jego
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi na terenie rzeczpospolitej polskiej w dniu zawarcia
umowy przepisami o ochronie danych osobowych oraz na przekazanie ich ubezpieczycielowi celem
objęcia go ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, o której mowa w Umowie.
Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Swoich danych osobowych w bazach
danych należących do Armatora oraz do wykorzystywania ich we wszystkich celach niezbędnych do
realizacji postanowień Umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926. oraz Ust. z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych, Dz. U. 2018 poz. 100 - RODO”) , jak również do:
a) informowania o produktach własnych firmy i prowadzonych przez nią działań marketingowych:
TAK □ NIE □
b) informowania o produktach i usługach podmiotów, z którymi współpracuje firma:
TAK □ NIE □
c) wykorzystywania na forach internetowych, stronach www oraz innych nośnikach obrazu zdjęć oraz
filmów nagranych z udziałem uczestnika w czasie trwania rejsu:
TAK □ NIE □
WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE ŻEGLARSKIM
I. Uczestnik
1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie żeglarskim i zawarła Umowę uczestnictwa w
rejsie żeglarskim oraz inne osoby zgłoszone w Umowie do udziału w rejsie żeglarskim przez Uczestnika.
II. Umowa
1. Zawarcie Umowy z Armatorem następuje z chwilą:
a) podpisania Umowy przez Armatora i Uczestnika lub
b) w przypadku nie doręczenia Armatorowi podpisanej umowy przez Uczestnika – z chwilą wpłacenia
przez Uczestnika na rzecz Armatora zaliczki w wysokości ustalonej w Umowie lub całej ceny rejsu
żeglarskiego.
2. Niniejsze Warunki Uczestnictwa stanowią integralna część Umowy.
3. Stronami Umowy są Armator oraz Uczestnik rejsu żeglarskiego.
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4. Armator przy zawieraniu Umowy określił rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji rejsu
żeglarskiego oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Armatora. Uczestnik zobowiązuje się w
szczególności dostarczyć Armatorowi następujące dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr
paszportu lub dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu, nr patentu żeglarskiego, nr PESEL
oraz obywatelstwo najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu żeglarskiego. Brak danych
lub ich nieterminowe złożenie może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie żeglarskim
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
5. O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Armatora, który nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o
której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie.
6. Cena rejsu żeglarskiego nie zawiera: kosztów wyżywienia, przejazdu, opłat turystycznych oraz
klimatycznych, opłat portowych, również w portach zaokrętowania i wyokrętowania, paliwa. Dokładny
koszt opłat dodatkowych podany jest na stronie internetowej www.perfectsail.pl/rejsy-morskie .
Podana tam wysokość dodatkowych kosztów wyżywienia może zmienić się w przypadku szczególnej
diety spożywanej przez Uczestnika, o której musi on wcześniej poinformować Armatora. Nie obejmuje
ona również posiłków w restauracjach, słodyczy, alkoholi itp., obejmuje natomiast wyżywienie i koszty
logistyczne Skippera.
7. Każdy z uczestników jako członek załogi zobowiązany jest do ponoszenia w równych częściach
kosztów związanych z zakupem paliwa, opłatami portowymi itp. W pierwszym dniu rejsu żeglarskiego
wszyscy uczestnicy wnoszą zaliczkę na poczet tych kosztów w wysokości zgodnie ustalonej przez
wszystkich Uczestników. Skipper nie partycypuje w wyżej wymienionych kosztach, rozlicza je jednak
na podstawie faktur i paragonów oraz innych dokumentów po zakończeniu rejsu z uczestnikami. Na
początku rejsu żeglarskiego będzie zbierana również bezzwrotna składka na wyżywienie załogi oraz
Skippera w wysokości ustalonej w ofercie danego rejsu żeglarskiego.
8. W uzasadnionych przypadkach Armator może dochodzić odszkodowania w przypadku rażącego
zaniedbania Uczestnika lub umyślnego wyrządzenia szkód, do pełnej wysokości szkody.
III. Rezygnacja z udziału w rejsie żeglarskim
1. W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Armatora, Uczestnik może odstąpić
od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga
formy pisemnej, oraz telefonicznego powiadomienia Armatora. Nie może to nastąpić jednak
w terminie krótszym od 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
2. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie żeglarskim, powinien niezwłocznie powiadomić o
tym na piśmie Armatora.
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie żeglarskim bez ponoszenia kosztów w
przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie żeglarskim i osoba ta
jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu
niniejszej Umowy. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody
Armatora i jest skuteczne wobec niego, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem rejsu żeglarskiego.
4. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie żeglarskim może nastąpić wyłącznie w formie
pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres email perfectsail@perfectsail.pl . Za
datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Armatora. Za
nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Armatora w wyniku zmiany uczestnictwa
Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie.
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5. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie żeglarskim i nie przeniesie swych uprawnień
do udziału w rejsie żeglarskim na inną osobę, Armatorowi przysługuje uprawnienie do
potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją rejsu
żeglarskiego oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody. Przy czym w przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego
z udziału w rejsie żeglarskim obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu niniejszej
Umowy na inną osobę pierwsza rata w wysokości 50% ceny uczestnictwa w rejsie pozostaje w
całości bezzwrotna.
6. W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie żeglarskim
obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu niniejszej Umowy na inną osobę, miejsce
zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Armatora.
7. Armator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w terminach określonych w
Umowie na rzecz Armatora. Zastosowanie ma wówczas pkt 4 część III Warunków Uczestnictwa.
8. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki
od wpłaconych kwot.

IV. Odwołanie rejsu żeglarskiego
1. Armator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu żeglarskiego w wyniku działania siły wyższej
niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia
jachtu, na którym ma być prowadzony rejs żeglarski, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu
żeglarskiego, także przed jego rozpoczęciem.
2. Armator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu żeglarskiego z powodu nie
osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (4 osoby). Odwołanie rejsu żeglarskiego z
powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa
tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu żeglarskiego.
3. W przypadku odwołania rejsu żeglarskiego z ww. powodów, Uczestnikowi przysługuje prawo
zwrotu całości wniesionych opłat.

V. UBEZPIECZENIE OPCJONALNE
Informujemy, że rejs odbywał się będzie na wodach terytorialnych Norwegii, która jest objęta
ubezpieczeniem EKUZ, sugerujemy zatem odebranie karty EKUZ z właściwej uczestnikowi siedziby NFZ.
Zalecane jest również wykupienie przez uczestników dodatkowego ubezpieczenia na rejs, zwłaszcza w
zakresie NNW i KL w razie choroby bądź wypadku na czas rejsu. Takie ubezpieczenie nie powinno
zawierać wyłączeń na okoliczność zdarzeń mających miejsce na morskim jachcie żaglowym.
Armator na życzenie Uczestnika może za dodatkową opłatą w wysokości ceny odpowiedniego
ubezpieczenia, wykupić ubezpieczenie dla Uczestnika i osób, które Uczestnik zgłosił jako biorące udział
w rejsie.
Uczestnik, który wyrazi życzenie, aby Armator wykupił dla niego i osób przez niego zgłoszonych do
udziału w rejsie Ubezpieczenie, jest zobowiązany przekazać Armatorowi dane wymagane przez
ubezpieczyciela do jego skutecznego zawarcia i realizacji.
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się przed rejsem z warunkami ubezpieczenia na rejs.
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VI. Realizacja umowy
1. Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach
udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu żeglarskiego. W przeciwnym razie,
przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie żeglarskim. Zastosowanie ma
wówczas pkt. 5 części III Warunków Uczestnictwa.
2. Armator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych
warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić w czasie trwania rejsu
żeglarskiego jego program.
3. Armator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu żeglarskiego i inne
niedogodności powstałe w trakcie rejsu żeglarskiego z przyczyn od niego niezależnych.
4. Armator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z
powodu:
- działania siły wyższej,
- działania lub zaniechania Uczestnika,
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług
przewidzianych w niniejszej Umowie. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do
dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Armatora.
5. Armator ma prawo usunąć z rejsu żeglarskiego Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia
pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu żeglarskiego lub realizację programu / trasy
rejsu. W szczególności dotyczy to osób nadużywających alkoholu, osób agresywnych lub
nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny.
6. W przypadku opisanym w pkt. 5 części III Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek
rekompensaty ze strony Armatora ani do zwrotu uiszczonej ceny.
7. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w
trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w
ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Armatora.
8. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika
w towarzystwie ubezpieczeniowym wskazanym w Umowie.
9. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Armatora w ciągu
30 dni od daty zakończenia rejsu żeglarskiego. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia
reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
11. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy strony będą próbowały
rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez Sąd Cywilny miejscowo i
rzeczowo właściwy dla siedziby Armatora.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Uczestnik

Armator

………………………..

……….………………..
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