
UMOWA UDZIAŁU W REJSIE MORSKIM 
zakończone dnia ........................ 
pomiędzy 
PL-46053 Chrzastowice; Polska, Ul. Sluzowa 4, NIP: PL - 647-22-66-636; HR71497279822 
, reprezentowany przez Zarząd Andreas Graz, zwany dalej organizatorem, a 
Pan Pani ............................................... ..................................................., mieszka w 
ul................................................. ................................................... ................. ..........................., 
Kod pocztowy / Miasto ............................................. ................... ............... 
Miejsce urodzenia i data ..............................; 
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu .................................. Telefon 
mobilny ................................................. .........; Telefon stacjonarny ................................................  
E-mail: .............................................. .. .............................. zwany dalej uczestnikiem. Kontakt do 
osoby, która jest w kraju ....................................... . .. ...................................... . ......... .. 
§ 1. Przedmiot umowy” 
1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w rejsie morskim w charakterze członka 
załoga na jachcie Miriam PLO 21324, zwanym dalej „rejsem”, w okresie od ................... 
planowany port zaokrętowania Marina Agana Chorwacja do ...................... planowany port 
przy wysiadaniu z Marina Agana Chorwacja. Planowana trasa rejsu po Splicie, Trogirze, 
Chwar, Vis, trasa zależy od kierunku wiatru i zaokrętowanie w dniu startu od godziny 17:00, 
wyokrętowanie w dniu zakończenia do ............................  Czas. 12.00 godz nastepnej soboty. 
§ 2. Warunki płatności: 
1. Cena za miejsce na rejsie wynosi od osoby na 7 dni 1700PLN ilość zarezerwowanych miejsc 
….. (słownie .........….), łączna cena rejsu ….. .................... .. PLN.(slownie .................................. 
..............................................................................................) 
Cena wycieczki obejmuje: miejsce do spania na jachcie, opiekę kapitana, paliwo do jachtu gas do 
kuchenki, ubezpieczenie NNW. Cena rejsu nie obejmuje: Wpłaty do kasy jachtu na proponowane 
przez zaloge ewentualne opłaty portowe, i wyżywienie zakupione podczas rejsu oraz opłaty za 
korzystanie z urządzeń sanitarnych w portach z wyjątkiem portów, w których jest to wliczone w 
cenę miejsca postoju jachtu . Przewidziana jest przez zaloge doplata 50% do paliwa jachtu diesel 
zuzycie 8 Litrown na godzine i pontonu 3 litry benzyna na godzine pracy sinika. 
Uczestnik zobowiązuje się zapłacić pierwszą ratę w wysokości 50% całkowitej kwoty w ciągu 
24 godzin, a drugą do 30 dni przed rozpoczęciem podróży. 
 Płatności należy dokonać na konto: 
Prodent Sp z o.o., adres: PL-46053 Chrzastowice; Ul. Sluzowa 4 
ING nr banku: IBAN: PL 75 1050 1230 1000 0022 6971 3570. 
Wpis o tytule: „Opłata za rejs jachtem (data od – do) z nazwiskami podróżnych 
 
§ 3. Prawa i obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa na jachcie, 
niniejszej Umowy oraz innych obowiązujących przepisów prawa i dobrej praktyki żeglarskiej oraz 
stosowania się do wszelkich poleceń kapitana jachtu. 
2. Przy wejsciu na jacht uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 50 EU 
(powiedzmy pięćdziesiąt) lub ekwiwalentu w innej walucie na pokrycie wszelkich ewentualności 
Uszkodzenie jachtu z jego winy. Kaucja podlega zwrotowi w całości w momencie zejścia na ląd, 
chyba że nastąpi uszkodzenie. Pokrycie szkody Regulamin reguluje rejs z kaucji, która jest częścią 
umowy. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich zadaniach 
w związku z pobytem (żeglowaniem) na jachcie zdatnym do żeglugi (udział w wachtach) 
nawigacja, przygotowanie posiłków, porządek na jachcie i inne zgodnie z życzeniem kapitana). 
4. Uczestnik oświadcza, że umie pływać/nie posiada umiejętności 
pływać (w stosownych przypadkach skreślić) i czy jego stan zdrowia pozwala na kultywację 
Żagle morskie (na załączonym formularzu deklaracji zdrowia) 
ta umowa). 
5. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w rejsie na warunkach określonych w §3 
ta umowa. 



6. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 
niniejszej umowy. 
 
§ 4. Prawa i obowiązki organizatora 
1. Organizator zobowiązuje się do opieki nad kapitanem, który posiada odpowiednie kwalifikacje 
wymagane przepisami kraju, na podstawie którego jacht był eksploatowany. 
2. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi „oświadczenia z 
Rejs”, który jest potwierdzeniem odbycia stażu morskiego wymaganego przez Polski Związek 
Żeglarski przy ubieganiu się o wyższy stopień żeglarski. 
3. Organizator w przypadku działania siły wyższej i/lub z przyczyn, za które nie ponosi 
odpowiedzialności prawo do odwołania rejsu. W takim przypadku operator zwróci w całości 
koszty wniesione przez uczestnika jako udział w rejsie.  
4. Organizator nie zwraca wartości usług niewykorzystanych przez 
Uczestnik z przyczyn, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, w szczególności w sytuacjach, 
w których stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na dalsze uczestnictwo w rejsie oraz w przypadku 
dobrowolnego wycofania się Uczestnika z części lub całości rejsu. 
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu rejsu i inne niedogodności powstałe 
podczas rejsu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły 
wyższej, złej pogody, Awaria na jachcie podczas rejsu, zawinione działanie lub zaniechanie 
Uczestnik. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie jachtu powstałe w wyniku 
zaniedbania Uczestnik. Organizatorowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych przez uczestnika 
na usunięcie szkód powstałych z winy uczestnika. Uczestnik może dobrowolnie wykupić 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co zwalnia go od ryzyka naprawienia szkód 
spowodowanych z winy uczestnika. Uczestnik ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia kaucji, 
które w przypadku jego wystąpienia zabezpiecza przed utratą kaucji zniszczeniem i koniecznością 
jej wykorzystania w celu naprawienia szkody. 
7. Organizator nie odpowiada za mienie uczestnika lub 
uszkodzony podczas rejsu. 
8. Organizator ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy uczestnik nie przestrzega, a 
swoimi działaniami lub zaniechaniami zagraża ustalonemu porządkowi. 
 
§ 5. Warunki rezygnacji uczestnika z rejsu 
1. Datą rezygnacji uczestnika z rejsu jest: - dzień niewykonania przez uczestnika zajęć w terminach 
określonych w umowie, w szczególności nieuiszczenia I lub II raty opłaty za rejs. - w dniu, w 
którym organizator otrzyma pisemne zawiadomienie od uczestnika o jego wycofaniu się. 
2. W sytuacji, gdy uczestnik rezygnuje z rejsu z przyczyn leżących po stronie strony 
Organizatorowi przysługuje zwrot wpłaconej ceny rejsu. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 7 dni od 
daty rezygnacji. Z przyczyn, za które odpowiada organizator 
zmiana terminu wyjazdu oraz przyczyny wymienione w § 4 ust. 1. 3 niniejszej umowy. 
3. W sytuacji, gdy uczestnik rezygnuje z rejsu z przyczyn niezależnych od Operatora, Operator 
dokonuje następujących potrąceń z dokonanych wpłat: - na 60 lub więcej dni przed datą 
zaokrętowania - jedna opłata 50Eur; - w ciągu 59-30 dni przed datą zaokrętowania - do 30% ceny 
rejsu; - na mniej niż 30 dni przed datą zaokrętowania - do 100% ceny rejsu; Zwroty kosztów 
nastąpią w ciągu 14 dni od daty odwołania rejsu. 
4. Rezygnując z rejsu uczestnik ma prawo wskazać osobę trzecią, która weźmie udział w rejsie 
Prawa i obowiązki. Wpłaty dokonane przez uczestnika zostaną zwrócone następnego dnia 
w dniu otrzymania wpłaty przez osobę wskazaną przez uczestnika. 
5. Od kwot zwróconych z tytułu rezygnacji uczestnika z rejsu nie są naliczane odsetki. 
 
§ 6. Postanowienia końcowe 
1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony i doręczenia przez jedną ze stron 
kopii organizatorowi oraz zapłacenia ceny za I rejs w wysokości określonej w § 2 niniejszej 
umowy. 



2. Kontrahenci honorują podpis pod umową przesłany w pliku PDF na równi z oryginałem 
złożonym własnoręcznie. 
3. Za datę uznania liczy się dzień wpłaty za rejs 
na konto organizatora, o którym mowa w § 2 pkt 2. 
4. Zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważnej 
kary umownej. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Morskiego. 
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w: 
początkowo polubownie w negocjacjach między stronami. I bez 
Zgoda sądu właściwego ze względu na lokalizację organizatora w Polsce. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z nich 
Strony. 
 
……………     ………………… .. …………………. 
Organizator -      Uczestnik 


