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UMOWA – ZGŁOSZENIE 
uczestnictwa w morskim żeglarskim rejsie stażowo-szkoleniowym jachtem s/y „Dunajec” – projekt pn.: 

Jachtem na Światowe Dni Młodzieży Panama 2019  
 

 

Morskie szkolenie żeglarskie pn::  Jachtem na Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 

Etap Projektu – termin (wg planu):  

Alternatywny Etap Projektu – termin:  

Imię i nazwisko:  

PESEL / Data i miejsce urodzenia:  

Paszport Nr i data ważności:  

Posiadane kwalifikacje żeglarskie:  

Staż pływań morskich [rok/godz./Mm]:  

Książeczka żeglarska Nr:  

Adres zamieszkania: 
 

 

Telefon:  

E-Mail:  

Legitymacja szkolna / studencka* Nr   

Nazwa i adres Szkoły*: 
 

 

Uwagi:  

Gram na instrumencie : 

 

 

 

*    Dotyczy uczącej się  młodzieży do 26. roku życia 
**  Wymóg towarzystwa ubezpieczeniowego 

 
Oświadczam, że: 
1. stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w Projekcie – szkoleniowym rejsie żeglarskim. 
2. zapoznałem się i przyjmuję warunki uczestnictwa w Projekcie pn.: „Jachtem na Światowe Dni Młodzieży Panama 2019”  
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski w Nowym Sączu, w trybie art.23 

ust.1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 roku z późn.zm.). 
4. wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w czasie przygotowania i realizacji Projektu oraz jego rozpowszechnianie przez Organizatora do celów 

dokumentacyjnych, szkoleniowych lub reklamowych.  
5. Podpisując Umowę-Zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia materiałów zawierających jego wizerunek, pod warunkiem, 

że zostały one zarejestrowane podczas przygotowania i realizacji Projektu. Zgoda powyższa nie może zostać cofnięta w trakcie lub po 
zakończeniu Projektu. 

 
 
 

………………………………………………………….……………  ………………………………..………………………………… 

data i podpis Uczestnika  Organizator 

http://www.spozz.com/
mailto:biuro@spozz.com
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Warunki uczestnictwa w morskim żeglarskim rejsie stażowo-szkoleniowym jachtem s/y „Dunajec” – projekcie pn.: 

Jachtem na Światowe Dni Młodzieży Panama 2019  
organizowanym przez Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski w Nowym Sączu 

 
§ 1 

Zasady ogólne 

1. Stronami niniejszej umowy jest Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Nowym Sączu, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 
Sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy Kraków-Śródmieście pod numerem 0000051381 jako stowarzyszenie kultury fizycznej i posiadająca status 
organizacji pożytku publicznego, zwany dalej „Organizatorem” oraz biorący udział w żeglarskim szkoleniu morskim – zwany dalej „ Uczestnikiem”. 

2. Projekt jest niekomercyjnym żeglarskim rejsem stażowo-szkoleniowym.  Uczestnikiem Projektu może być osoba pełnoletnia. 
3. Zgłoszenia wyłącznie na specjalnym formularzu dostępnym na stronie: www.spozz.com zakładka: Panama2019. 
4. Ilość miejsc ograniczona, decyduje elektroniczna kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku nie dostarczenia do Organizatora podpisanego 

papierowego Zgłoszenia – zgłoszenie nie będzie skuteczne; 
5. Organizator przewiduje nabór uczestników w czterech terminach: I termin zgłoszeń upływa o godz. 16:00 dnia 12.01 2018r. – kwalifikacja 16.01.2018r.; II 

termin zgłoszeń upływa o godz. 16:00 dnia 26.01 2018r. – kwalifikacja 30.01.2018r.; III termin zgłoszeń upływa o godz. 16:00 dnia 09.02.2018r. – 
kwalifikacja 13.02.2018r.; IV tura zgłoszeń upływa o godz. 16:00 dnia 23.02 2018 – kwalifikacja 27.02.2018r. Wszystkie zgłoszenia podlegają weryfikacji i 
kwalifikacji planowanej seriami odpowiednio w czterech terminach: 16 i 30 stycznia oraz 13 i 27 lutego 2018 roku; 

6. W przypadku liczby zakwalifikowanych Uczestników przewyższającej liczbę dostępnych miejsc w danym etapie Projektu zostanie utworzona lista 
rezerwowa z utrzymaniem kolejności zgłoszeń, a kandydaci z listy rezerwowej, którzy wskażą alternatywny Etap Projektu będą zakwalifikowani do Etapu 
alternatywnego zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

7. Kandydat zostanie umieszczony na liście Załogi jeżeli, w wyniku weryfikacji otrzyma informację o zakwalifikowaniu i w ciągu 10 dni wpłaci zadatek w 
wysokości  1000,- PLN na r-k bankowy Organizatora, pozostała kwota płatna do 30 czerwca 2018 roku. 

8. Całkowita opłata uwzględnia: - ubezpieczenie NNW, opiekę kapitana, - opłaty związane z pobytem na jachcie, żeglugą i postojem w portach, 
 - koszty zakupu wyżywienia, paliwa itp.  

9. Opłata nie uwzględnia: kosztów tzw. „pakietu pielgrzyma”, kosztów dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia, kieszonkowego. 
10. Dojazd na własny koszt. Planuje się organizację wspólnego transportu na terenie Europy. 
11. Chętni na prowadzenie jachtu zgłaszają ten fakt w uwagach druku zgłoszenia (szczegóły będą ustalane indywidualne na podstawi zgłoszenia). 
12. Istnieje możliwość łączenia etapów, oraz rejestracji grup dla całego etapu. 
13. Organizator i Partnerzy Projektu podejmują starania pozyskania sponsorów dla realizacji Projektu, co umożliwi ewentualne obniżenie kosztów nie objętych 

ustaloną opłatą. 
14. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia nie wyklucza możliwości uprawiania żeglarstwa morskiego.  
15. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa we wszelkich obowiązkach związanych z przebywaniem (żeglowaniem) na jachcie morskim, w 

tym: - uczestnictwa w wachtach nawigacyjnych; - przygotowania posiłków; - obsługi jachtu podczas żeglowania; - sprzątania jachtu po zakończeniu rejsu. 
16. Uczestnika obowiązują zalecenia Kapitana jachtu przez cały okres trwania szkoleniowego rejsu żeglarskiego. W drastycznych przypadkach Organizator 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości refundacji jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika. 
17. Kontakt z Organizatorem w całym okresie poprzedzającym realizację Projektu wyłącznie mailem na adres: panama2019@spozz.com 
18. Wszelkie reklamacje, skargi i uwagi na przebieg zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 7.dni po zakończeniu rejsu w siedzibie Organizatora. 

 
§ 2 

Warunki płatności 

1. Wpłaty dokonywać wg zasad opisanych w § 1 ust.7 na rachunek bankowy Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, prowadzony 
przez ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1722 1000 0023 1639 4978. 

2. Nieuregulowanie należności przez Uczestnika w terminie określonym w § 1 pkt 6, traktowane jest jako rezygnacja ze szkolenia i stanowi podstawę 
rozwiązania umowy. W tym przypadku mają zastosowanie zasady określone w § 5 pkt 2 niniejszych Warunków. 

 

§ 3 
Odwołanie realizacji Projektu 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania realizacji Projektu w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników. W takim przypadku Uczestnik 
otrzymuje propozycje udziału w szkoleniu w innym terminie lub zwrot dokonanych wpłat dotyczących odwołanego szkolenia w terminie 14 dni. 
 

§ 4 
Ubezpieczenie 

1. Organizator ubezpieczy Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
2. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w danym towarzystwie ubezpieczeniowym z pomocą 

Organizatora. 
§ 5 

Rezygnacja z imprezy 

1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia dostarczonego do siedziby Organizatora. 
2. Uczestnik rezygnujący z udziału w szkoleniu może zaproponować na swoje miejsce inną osobę. Po zakwalifikowaniu i uregulowaniu należności za 

szkolenie przez tę osobę, Uczestnikowi zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 50,- PLN. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanym powyższą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Morskiego. 
2. Wszelkie wynikające spory nierozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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