
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE 

1. Zaokrętowanie na jacht Empatia Polska  odbywać się będzie w porcie Marina Gdynia od 
godz. 14:00 (chyba, że strony umówią się  inaczej). 

2. Wyokrętowanie odbywać się będzie Marina Gdynia od godz. 14:00 (chyba że strony 
umówią się  inaczej). 

3. Istnieje możliwość wyokrętowania się w ustalonym porcie na trasie rejsu 

4. Przedstawiona w ofercie planowana rejsu trasa jest tylko propozycją, której realizacja 
zależna jest zarówno od warunków pogodowych jak i  sugestii  załogi.  Fundacja Empatia  
zastrzega  sobie  prawo  odwołania  rejsu  (najpóźniej  na  7  dni  przed  jego 
rozpoczęciem) ze względu na zdarzenia, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
lub zbyt małej ilości uczestników (połowa ogólnej liczby uczestników).  

5. Aby stać się uczestnikiem rejsu należy, w dniu wysłania zgłoszenia dokonać przedpłaty w 
wysokości 30 % ustalonej ceny rejsu, na konto:  
 
Empatia – Fundacja na rzecz integracji społecznej 
ul. Mikołajecka 12 
60-461 Poznań 
Bank Pekao SA  
93 12406524 1111 0010 63717775 
 

Tytuł wpłaty: 

Wpłata celowa – utrzymanie i rozwój s/y Empatia Polska 
data rejsu 
nazwisko organizatora rejsu lub uczestnika 

 

6. Pozostałą kwotę należy uiścić  najpóźniej  na 14  dni  przed  rejsem.  W  przypadku  
niedotrzymania  ww.  terminu,  wpłacający  traci  status uczestnika, Fundacja Empatia  
ma prawo z wpłaconych kwot potrącić poniesione z organizacją danego rejsu koszty.  

7. Koszt  uczestnictwa dotyczy miejsca pobytu (koi) jednej osoby za cały rejs. 

8. Podane w ofercie koszty utrzymania pokrywa  wspólnie cała załoga poza kapitanem 
(płatności za odwiedzane porty, paliwo, inne wspólne koszty ustalone z załogą). Jest to 
szacunkowy koszt zbierany przez załogę na burcie i rozliczany po rejsie. Uczestnicy  
zobowiązani są do wpłacenia powyższej kwoty do kasy jachtowej, którą prowadzi 
uczestnik wyznaczony przez Kapitana lub przedstawiciela załogi. 



9. Kasa jachtowa jest rozliczana przez załogę pod koniec rejsu. Kapitan nie ponosi 
wydatków ujętych w kasie jachtowej. Koszt sprzątania jachtu po rejsie wynosi 50 zł x ilość 
członków załogi. Możliwe porządkowanie jachtu przez załogę bez ponoszenia w/w 
kosztów. Koszty ewentualnych strat w wyposażeniu jachtu ponoszone są solidarnie przez 
załogę lub sprawcę szkody. 

10. Każdy uczestnik rejsu powinien posiadać aktualne badania lekarskie zaświadczające o 
braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.  

11. Rejsy odbywają się tylko z etatowym kapitanem. 

12. Jacht  posiada  wszelkie  niezbędne  dokumenty,  atesty,  certyfikaty,  oraz  zestaw  żagli.  
W  przedziale nawigacyjnym  znajduje  się  elektroniczne  wyposażenie  nawigacyjne  i  
środki  łączności  niezbędne do  bezpiecznej żeglugi. 

13. Funkcję I oficera pełnić będzie osoba wywodząca się z załogi i posiadająca odpowiednie 
uprawnienia. 

14. Uczestnicy rejsu są członkami załogi jachtu i w czynny sposób uczestniczą we wszelkich 
przyjemnościach związanych z żeglarstwem (wachty, przygotowanie posiłków, 
utrzymanie porządków, praca przy żaglach itd.).  

15. Rejs ma charakter stażowo –szkoleniowy. Uczestnicy na zakończenie otrzymują opinie z 
rejsu określające ilość  przebytych  Mm  oraz  wypływanych  godzin. 

16. Transport do miejsca zaokrętowania we własnym zakresie. 

17. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzani dla celów własnych  przez Fundację Empatia  
danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia  1997r. z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 (data, czytelny podpis uczestnika ) 


