UMOWA REJSU STAŻOWO SZKOLENIOWEGO

Zawarta w dniu……………………… w Poznaniu pomiędzy:

„MATELOT”
Wojciech Rybaszewski
60-418 Poznań, ul. Białośliwska 2
NIP: 7811754945, REGON: 300042756

zwanym dalej ORGANIZATOREM,
a:
……………………………………………………zamieszkały (a)…………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
legitymujący (a) się dowodem osobistym nr:…………………………………………………...
zwany (a) dalej UCZESTNIKIEM REJSU.

Integralną część umowy stanowi załącznik Pt. „ Ogólne warunki rejsu stażowoszkoleniowego” , który nie podlega negocjacji.

§1
Przedmiotem umowy jest pełnomorski jacht typu…………………………………,
wykorzystywany dla realizacji rejsów stażowo-szkoleniowych.

§2
Jacht posiada ważne dokumenty żeglugowe wymagane przez Urząd Morski i Polski Rejestr
Statków oraz ubezpieczenia i certyfikaty.

§3
Ustala się zasadniczą trasę rejsów pomiędzy portami Zalewu Szczecińskiego, Zatoki
Pomorskiej i Bałtyku.

§4
W przypadku rozszerzenia strefy pływania, o której mowa w §3, Uczestnik Rejsu na własny
koszt za pośrednictwem Firmy „Matelot” ubezpieczy strefę żeglugi.
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§5
Całą załogę obowiązuje „regulamin służby morskiej statku sportowego”, według wzoru
zatwierdzonego przez ZOZŻ. Zakres zadań zostanie ustalony przez obie strony przed
rozpoczęciem rejsu.

§6
Zaokrętowanie na jacht nastąpi w dniu…………………… na terenie Mariny ………………..
……………………………………….o godzinie……………...
Wyokrętowanie z jachtu nastąpi w dniu…………………... na terenie Mariny ………………..
……………………………………….o godzinie 13:00.

§7
Organizator rejsu wyposaży jacht w mapy i pomoce nawigacyjne na akwen, o którym mowa
w §3.

§8
Tytułem ryczałtowej opłaty za korzystanie z jachtu Uczestnik rejsu zapłaci Organizatorowi
wynagrodzenie w wysokości kwotę…………………………….Pln, (słownie………………
………………………………………………..)
Płatne w następujących terminach:
I – do………………………………-…………………………..Pln
II – do………………………………-…………………………..Pln
III – do………………………………-…………………………..Pln
Na podstawie powyższej umowy na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. XIX o/Poznań
95 1090 1362 0000 0001 0699 1703
z dopiskiem: Zaliczka za rejs.
W przypadku rezygnacji z rejsu przez Uczestnika zastosowanie ma §2 podpunkt c).
załącznika „Ogólne warunki rejsu stażowo-szkoleniowego”.
Kaucja gwarancyjna (zwrotna) w kwocie ………………………………………………Pln
zostanie wpłacona przez Uczestnika rejsu w dniu…………………(zgodnie z §2 podpunkt d),
załącznika „Ogólne warunki rejsu stażowo-szkoleniowego ”)

§9
Do realizacji postanowień zawartych w §3 niniejszej umowy Organizator we własnym
zakresie i na swój koszt zapewni przygotowanie jachtu w pełnym klarze morskim, w tym:

2

paliwo, smary, oleje, gaz, wodę słodką i środki czystości a także wyposażenie kuchni i
kambuza dla załogi.
§10
W okresie trwania rejsu bez względu na akwen pływania Uczestnik rejsu zobowiązany jest
pokryć ze środków własnych koszty opłat postojowych i portowych.

§11
Warunkiem rozpoczęcia rejsu jest zapewnienie przy maksymalnie 9 osobowej załodze,
minimum jednego sternika morskiego, lub doświadczonego sternika jachtowego
zaakceptowanego przez prowadzącego rejs. Wszystkich członków załogi obowiązuje
posiadanie aktualnych badań lekarskich.

§12
W sprawach finansowych wykraczających poza ustalenia zawarte w umowie wymagany jest
każdorazowy pisemny aneks podpisany przez obie strony.

§13
W sprawach spornych mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego i Kodeksu
Morskiego

§14
Umowę zawiera się na okres od ………………, do……………., tj.…………….dni
zintegrowanych z planem rejsów niniejszej umowy.

§15
Umowę sporządzono w dwóch jednolitych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Organizator:

Uczestnik:

………………………………..

………………………………..
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