
REGULAMIN 

REJSÓW MORSKICH 

 

1. Organizatorem Rejsów Morskich jest Sławomir Gronowski prowadzący działalność 
gospodarczą SailCraft Sławomir Gronowski 

2. Wszystkie informacje dotyczące rejsów znajdują się na stronie www.sailcraft.pl w 
zakładkach dedykowanych poszczególnym rejsom. 

3. Rejsy odbywają się na akwenie określonym na stronie www.sailcraft.pl. Trasa rejsów 
określana jest bezpośrednio przed rejsem. Może jednak ulec zmianie w zależności od 
warunków atmosferycznych i innych kwestii związanych z bezpieczeństwem rejsu. Ostateczna 
decyzja dotycząca trasy pozostaje w gestii kapitana jachtu. 

4. Zgłaszający się na rejs powinni wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.sailcraft.pl w zakładce dedykowanej poszczególnym szkoleniom.  

5. W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu trzech dni roboczych od wysłania zgłoszenia należy 
wpłacić kwotę w wysokości 50% kosztów rejsu (lub całość). Płatności należy dokonać na 
konto: SailCraft Sławomir Gronowski, 81-198 Mosty, ul. Wiązowa 64 nr konta: 84 1160 2202 
0000 0004 6147 9314 z dopiskiem zwierającym: termin kursu, imię i nazwisko, datę urodzenia 
uczestnika kursu.  

6. Dokonując wpłaty uczestnik akceptuje regulamin rejsów.  

7. Zgłaszający się na rejs są zobowiązani uiścić pozostałą kwotę najpóźniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem rejsu przelewem na konto: SailCraft Sławomir Gronowski, 81-198 Mosty, ul. 
Wiązowa 64 nr konta: 84 1160 2202 0000 0004 6147 9314 z dopiskiem zawierającym: termin 
rejsu, imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika kursu. 

8. W przypadku konieczności rezygnacji z rejsu przyczyn obiektywnych, należy powiadomić 
organizatora (mail: biuro@sailcraft.pl) nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem rejsu, w 
przeciwnym razie zgłaszający traci 50 % ceny kursu.  

9. Wpłata za kurs nie obejmuje kosztów związanych z zużyciem paliwa, opłat portowych oraz 
prowiantu. Opłaty te ponoszone są dodatkowo przez uczestników rejsu ze składki jachtowej. 
Wysokość składki jachtowej zależna jest od zużycia paliwa i prowiantu oraz opłat portowych. 

10. W ramach wpłaty za rejs uczestnik ma zagwarantowane: jedno miejsce na jachcie, opiekę 
skippera, ubezpieczenie NNW i KL, a także szkolenie praktyczne i teoretyczne z zakresu 
praktycznego prowadzenia morskich rejsów żeglarskich .  

11. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika szkolenia, ponosi on pełną 
odpowiedzialność prawną i finansową.  

12. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom kapitana jachtu, 
przestrzegania niniejszego regulaminu, uczestniczenia w życiu załogi wynikającego z porządku 
dnia, rytmu wacht morskich oraz przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpiecznego 
przejścia jachtu po trasie rejsu oraz właściwego oddziaływania na innych uczestników rejsu. 



13. Zabrania się uczestniczenia w rejsie w stanie wskazującym na spożywanie alkoholu lub 
zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich w czasie trwania rejsu. 
Dopuszcza się spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach podczas postoju w porcie za zgodą 
kapitana jachtu.  

14. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika o rezygnacji z rejsu w trakcie jego trwania, 
zostanie on wyokrętowany w najbliższym porcie. Uczestnik organizuje sobie powrót we 
własnym zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność. W takim przypadku  
Organizator nie dokona zwrotu uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za rejs. 

15. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych kapitan jachtu może na bieżąco 
korygować zaplanowaną trasę rejsu.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu z przyczyn niezależnych od 
Organizatora (np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej sytuacji Organizator gwarantuje 
pełny zwrot wpłaty. 

 


