OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ SEMKA DOKTÓR (zwanego dalej Kapitanem)
1.

Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy o udział w rejsie. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

2.

Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Członka Załogi i Kapitana Umowy oraz opłaceniu pierwszej raty za rejs. O ile
Umowa nie mówi inaczej, wpłata winna być uzupełniona najpóźniej do 8 tygodni przed terminem rozpoczęcia imprezy wg. kursu
sprzedaży Multibank z dnia wpłaty. Brak wpłaty uzupełniającej traktowany będzie, jako rezygnacja i w takim przypadku
zastosowanie znajduje pkt. 15. Warunków Uczestnictwa.

3.

Rejsy przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

4.

Członkiem Załogi rejsu jest osoba wymieniona w Umowie.

5.

Członek Załogi oświadcza, że nie ma medycznych przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa morskiego.

6.

Członek Załogi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno-dewizowych, regulaminów i innych przepisów obowiązujących
na jachcie. Podczas rejsu na jachcie cała załoga zobowiązana jest do podporządkowania się decyzjom Kapitana, który ma na
względzie bezpieczeństwo Członka Załogi, jachtu oraz właściwą realizację rejsu.

7.

Przed rozpoczęciem rejsu każdy Członek Załogi, zobowiązany jest do wpłacenia Kapitanowi kaucji zwrotnej w kwocie wymienionej w
Umowie. Członek Załogi odpowiada za szkody powstałe z jego winy. Członek Załogi zobowiązuje się pokryć powstałe z tego tytułu
straty.

8.

Kapitan oświadcza, że rejs odbędzie się na jachcie i w terminie wymienionym w umowie oraz, że jako prowadzący jacht posiada
niezbędne uprawnienia i doświadczenie.

9.

Trasa rejsu może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i decyzji Kapitana.

10.

W przypadku koniecznym Kapitan zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy, ceny (zwłaszcza w przypadku zmian ceny
paliwa, kursów walut, działań kontrahentów krajowych i zagranicznych) do 14 dni przed rozpoczęciem rejsu. Kapitan ma obowiązek
powiadomić o tym Członka Załogi ustnie lub pisemnie. Jeżeli cena wzrośnie powyżej 10% Członek Załogi ma prawo odstąpić od
Umowy bez ponoszenia kosztów. Członek Załogi powinien powiadomić Kapitana o akceptacji warunków lub rezygnacji w terminie 3
dni od zawiadomienia. Brak takiej informacji będzie traktowany jako akceptacja warunków.

11.

Kapitan ma prawo do odwołania rejsu najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem (chyba, że termin rozpoczęcia rejsu jest
krótszy niż 14 dni), a także przerwania z przyczyn niezależnych od Kapitana (siła wyższa, decyzje władz państwowych, zbyt mała
liczba chętnych).

12.

Kapitan jest obowiązany poinformować Członka Załogi, przed zawarciem Umowy w kwestii ogólnych przepisów paszportowych,
wizowych i sanitarnych, a także terminach oczekiwania na wydanie paszportu, wizy i wymaganiach zdrowotnych dotyczących
udziału w rejsie.

13.

Rezygnacja Członka Załogi z rejsu może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia (przy rezygnacji przysłanej
pocztą datą rezygnacji jest data jej wpływu do Kapitana).

14.

15.

Kapitan zwraca całą wpłatę za rejs w przypadku:
a.

odwołania rejsu z powodów wymienionych w pkt. 10

b.

zgłoszenia przez Członka Załogi rezygnacji po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie Warunków Uczestnictwa.

Zwrot wpłat nie należy się jeżeli spowodowany jest z przyczyn leżących po stronie Członka Załogi, jak np. spóźnienie na zbiórkę,
awaria środka transportu przy rejsach z dojazdem własnym, dłuższy niż przeciętny czas indywidualnego przekraczania granic,
skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub z całości imprezy z przyczyn innych niż określone w pkt. 2. Powyższe odnosi się też do
przypadku, gdy władze graniczne poszczególnych krajów nie wyrażą zgody na wjazd do danego kraju z powodów sobie wiadomych,
na które Kapitan nie ma wpływu.

16.

Jeżeli Członek Załogi rezygnuje z rejsu z przyczyn leżących po jego stronie Kapitan potrąca, o ile Członek Załogi nie znajdzie innej
osoby na to miejsce:

17.

a.

w terminie do 8 tygodni przed rozpoczęciem rejsu - do 50% ceny rejsu.

b.

w terminie poniżej 8 tygodni przed rozpoczęciem rejsu - 100% ceny rejsu.

c.

od ofert „last minute” i ofert specjalnych w przypadku rezygnacji – 100% całości rejsu niezależnie od terminu rezerwacji.

Jeżeli w Umowie nie zaznaczono inaczej to w cenie rejsu nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie takie Członek Załogi wykupuje we własnym zakresie. Kapitan wyłącza odpowiedzialność
odszkodowawczą z tytułu opóźnień środków transportu, nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, czy bagażu powstałe nie z jego
winy.

18.

Reklamacje Członka Załogi przyjmowane są do 14 dni od zakończenia imprezy w formie pisemnej (decyduje data stempla
pocztowego). Roszczenia finansowe Członka Załogi związane z jego wydatkami, które poniósł z winy Kapitana powinny być
udokumentowane rachunkami.

19.

Kapitan zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji. Termin może zostać przedłużony w
sytuacji konieczności uzyskania dodatkowych informacji bądź opinii osób trzecich.

20.

W sprawach nie uregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd
w miejscu zamieszkania Kapitana.

