
 

 

 
 

UMOWA CZARTERU/UCZESTNICTWA  W REJSIE 
SZKOLENIOWYM/REKREACYJNYM * 

 
 Zawarta w Warszawie, dnia ………….., pomiędzy: 
 
2 Żywioły Marcin Michalik 03-932 Warszawa Katowicka 19/2  zwany dalej Organizatorem, a: 
…………………………………………………….. zwany dalej Uczestnikiem, o następującej treści: 
 
Par.1 
Przedmiotem Umowy jest czarter jachtu  ze skiperem. 
Termin imprezy: ……………. 
Zaokrętowanie: godz……. 
Wyokrętowanie: godz….. 
Jacht FOCUS 800   
Liczba zarezerwowanych miejsc….. 
Adres mariny Zegrze Warszawska 47 
 
Par. 2 
1. Łączna należność ……………………..  
2.Cena zawiera: opiekę skipera ,  elementy szkolenia żeglarskiego wg. wczesniejszych ustaleń, paliwo do 
silnika. 
Cena nie zawiera: transportu. 
3.Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia należności za imprezę na konto 2 Zywioły 
04102010680000190200028563. Zaliczka w wysokości  50%  ceny płatna jest w dniu zawarcia umowy, 
pozostała kwota na 21 dni przed rozpoczęciem rejsu 
4.W przypadku niedokonania przez Uczestnika wpłat ustalonych kwot w wyznaczonych terminach, Organizator 
ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Uczestnika bez zwrotu zaliczki. 
 
Par. 3 
1.Organizator oświadcza, że jacht prowadzony jest przez osobę do tego uprawnioną, zgodnie z wymogami 
Polskiego Związku Żeglarskiego, posiada niezbędne wyposażenie żeglarskie oraz środki bezpieczeństwa. 
2.Uczestnik oświadcza, że posiada umiejętność pływania, aktualny stan jego zdrowia pozwala na odbycie rejsu. 
3.Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu rozpoczęcia imprezy, w terminie określonym w niniejszej 
Umowie. Organizator nie odpowiada za nieterminowe stawienie się Uczestnika w miejscu rozpoczęcia imprezy 
oraz nie zwraca żadnych kosztów z tym związanych, w szczególności części ceny za niewykorzystaną cześć 
świadczenia. 
4.Podczas imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń skipera. Uczestnik zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad przebywania na jachcie, korzystania z instalacji i urządzeń na jachcie w sposób 
prawidłowy i bezpieczny. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik nie przestrzega zasad 
bezpieczeństwa.  
5.Na jachcie zabronione jest spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających podczas żeglugi. W 
przypadku, kiedy zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu załogi, skiper ma prawo usunąć Uczestnika z 
jachtu. Uczestnik nie ma prawa wówczas wnosić o zwrot kosztów lub o odszkodowanie. Taka sytuacja jest 
traktowana jako rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym z winy Uczestnika. 
6.Do obowiązków Uczestnika należy branie czynnego udziału w czynnościach związanych z prowadzeniem 
jachtu. 
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż lub rzeczy osobiste Uczestnika, pozostawione przez niego 
bez nadzoru lub zniszczone podczas imprezy. 
 
Par. 4 
1.Organizator dołoży wszelkich starań, aby impreza odbyła się w ustalonym terminie. Organizator ma prawo do 
odwołania rejsu w każdym czasie, wyłącznie z przyczyn, na które nie ma wpływu i których nie jest w stanie 
zniwelować, pomimo podjęcia wszelkich starań. Przyczyny ewentualnego odwołania rejsu to: działanie siły 
wyższej, decyzje władz państwowych, poważna awaria jachtu uniemożliwiająca wypłyniecie. Organizator 
zobowiązuje się w takich przypadkach maksymalnie szybko poinformować Uczestników o zaistniałej sytuacji, 
dokładając wszelkich starań, by zorganizować inny jacht o podobnych paramatrach. 



 

 

2.W przypadku zaistnienia niemożności spełnienia świadczeń zagwarantowanych w umowie, z przyczyn 
dotyczących Organizatora, Uczestnik ma prawo skorzystać z zaoferowanej imprezy zastępczej lub odstąpić od 
umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 
 
Par. 5 
1.Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, wiąże się z 
następującymi kosztami: 
a. 50% ceny,  jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 21 dni przed datą rozpoczęcia 
rejsu 
b. 100 % jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem rejsu 
2.Organizator dokonuje zwrotu kwot w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy przelewem na konto 
wskazane przez Uczestnika. 
 
Par. 6 
1.Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.W sprawach nieuregulowanych Umową Uczestnictwa zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego  
 
 
Zapoznałem(am) się i akceptuję: 
 
 
 
 
 
Czytelny podpis Uczestnika: ..................................                 
 
*niepotrzebne skreślić           
 
LISTA UCZESTNIKÓW REJSU  (IMIĘ NAZWISKO , DATA URODZENIA, KONTAKT 
 
1……………………………………………………….. 

2……………………………………………………….. 

3……………………………………………………….. 

4……………………………………………………….. 

5……………………………………………………….. 

6……………………………………………………….. 

7………………………………………………………..                      
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