REGULAMIN SZKOLEŃ ŻEGLARSKICH, MOTOROWODNYCH
I DODATKOWYCH
1. Organizatorem szkoleń na stopień Żeglarza Jachtowego, Sternika
Motorowodnego, szkoleń dodatkowych oraz na Licencję na holowanie obiektów
nawodnych jest Sławomir Gronowski prowadzący działalność gospodarczą
SailCraft Sławomir Gronowski.
2. Wszystkie informacje dotyczące szkoleń (terminy, ceny) znajdują się na
stronie www.sailcraft.pl w zakładkach dedykowanych poszczególnym
szkoleniom.
3. Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Pucku przy ul. Lipowa 3c lub na terenie portu jachtowego Puck,
zajęcia praktyczne odbywają się na wodach zatoki puckiej z bazą w porcie
jachtowym Puck. Wyjątek stanowi szkolenie regatowe, które odbywa się na
terenie mariny jachtowej w Sopocie, Plac Zdrojowy 2.
4. Zgłaszający się na szkolenie 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 szkolenia (lub
całość). Płatności należy dokonać na konto: SailCraft Sławomir Gronowski, 81198 Mosty, ul. Wiązowa 64 nr konta: 84 1160 2202 0000 0004 6147 9314 z
dopiskiem zwierającym: nazwę kursu, imię i nazwisko uczestnika kursu.

6. Dokonując wpłaty uczestnik akceptuje regulamin szkoleń żeglarskich i
motorowodnych.
7. Zgłaszający się na kurs zobowiązani są uiścić pozostałą kwotę najpóźniej na 7
dni przed rozpoczęciem kursu przelewem na konto: SailCraft Sławomir
Gronowski, 81-198 Mosty, ul. Wiązowa 64 nr konta: 84 1160 2202 0000 0004
6147 9314 z dopiskiem zawierającym: nazwę kursu, imię i nazwisko uczestnika
kursu.
8. W przypadku konieczności rezygnacji ze szkolenia z przyczyn obiektywnych,
należy powiadomić organizatora (mail: biuro@sailcraft.pl) nie później niż na 21
dni przed rozpoczęciem kursu, w przeciwnym razie zgłaszający traci 50 % ceny
kursu.
9. Wpłata za kurs nie obejmuje kosztów związanych z egzaminem i wydaniem
patentu. Opłaty te pobierane są przez przedstawicieli komisji egzaminacyjnej
przed egzaminem.
10. W ramach wpłaty za szkolenie uczestnik ma zagwarantowane: szkolenie
praktyczne i teoretyczne w zakresie wymaganym przez przepisy w godzinach i
terminach podanych na stronie www.sailcraft.pl w zakładkach dedykowanych
poszczególnym szkoleniom.
11. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika szkolenia, ponosi on pełną
odpowiedzialność prawną i finansową.
12. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom
instruktorów, przestrzegania niniejszego regulaminu, uczestniczenia w zajęciach
teoretycznych i praktycznych.

13. Zabrania się uczestniczenia w kursie w stanie wskazującym na spożywanie
alkoholu lub zażywanie środków psychoaktywnych jak również zażywanie ich
w czasie trwania kursu.
14. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia teoretyczne i praktyczne we własnym
zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.
15. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych instruktor może
odwołać zajęcia praktyczne danego dnia.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć teoretycznych
i praktycznych oraz do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio
wcześnie powiadomi uczestników kursu.
17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania
Organizator nie dokona zwrotu uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za
kurs.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn
niezależnych od Organizatora (np. niewystarczająca ilość chętnych). W takiej
sytuacji Organizator gwarantuje pełny zwrot wpłaty.
19. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych.

