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1. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu obozu, rejsu lub szkolenia - zwanego dalej 

imprezą organizowaną przez Klub Żeglarski – zwanym dalej Klubem.  

2. Podpisanie umowy zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych oznacza, że zapoznali się oni z regulaminem 

imprez organizowanych przez Klub i akceptują jego treść w całości.  

3. Naruszenie lub złamanie regulaminu grozi wydaleniem z imprezy bez możliwości zwrotu kosztów.  

4. Warunkiem wpisania na listę uczestników imprezy –organizowanej przez Klub jest złożenie wypełnionej i podpisanej 

umowy-zgłoszenia uczestnictwa w imprezie i wpłata zaliczki w wysokości podanej przez Klub. Wpłata pozostałej części 

ceny imprezy powinna być dokonana w terminie wyznaczonym przez Klub.  

5. Dokumenty dodatkowe, takie jak: zaświadczenia lekarskie, opinie, oświadczenia, uczestnik ma obowiązek złożyć do 

Klubu w wyznaczonym terminie. Niespełnienie tego warunku może skutkować brakiem możliwości zdawania na patent lub 

skreśleniem z listy uczestników imprezy bez możliwości zwrotu kosztów.  

6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ekwipunek zgodny z listą przedstawioną przez Klub, a w przypadku jego braku 

powinien niezwłocznie go uzupełnić.  

7. Rezygnacja z imprezy przez uczestnika:  

- w przypadku rezygnacji ponad 30 dni przed rozpoczęciem imprezy – Klub zwraca 50% wpłaconej zaliczki 
- w przypadku rezygnacji od 30 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – Klub nie zwraca zaliczki, a w przypadku opłacenia 

całości kosztów imprezy Klub zwraca 50 % kosztów wpłaconych przez uczestnika  
- w przypadku rezygnacji poniżej 15 dni przed rozpoczęciem – Klub nie zwraca wpłat  

8. Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu:  
- w przypadku rezygnacji z powodów zdrowotnych lub innych przyczyn losowych – Klub zwraca tylko koszty związane z 

bieżącymi wydatkami np.: wyżywienie dla uczestnika, wniesiona opłata za egzamin oraz inne bieżące wydatki. 
9. W przypadku usunięcia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia bądź złamania regulaminu Klub nie zwraca 

jakichkolwiek kosztów.  
10. W przypadku rezygnacji uczestnika z imprezy istnieje możliwość wskazania osoby spełniającej warunki uczestnictwa w 

imprezie, która przejmie obowiązki wynikające z udziału w imprezie. W takiej sytuacji wpłaty za imprezę nie jest 

zwracane, a osoba rezygnująca i osoba wskazana na jej miejsce dokonują uregulowania kosztów imprezy między sobą.  

11. Po wpłaceniu zaliczki lub całości kosztów imprezy pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł w 
przypadku zmian dokonywanych przez uczestnika (zamiana uczestników imprezy - tak jak w punkcie 10, zmiana danych 

uczestnika imprezy, zmiana ilości dni imprezy np. chęć uczestnictwa w dwóch rejsach pomimo deklaracji na jeden rejs)  

12. Uczestnikowi imprezy przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów imprezy (bez odsetek) jeżeli rezygnacja 
nastąpiła w przypadku odwołania imprezy z przyczyn zależnych od Klubu (Klub zwraca całość wpłat w kolejności ich 

wpłacania do Klubu przez uczestników)  

13. Skarbnik Klubu po zakończeniu imprezy na życzenie uczestnika wystawia rachunek za uczestniczenie w imprezie. 
Rachunek nie zawiera opłat egzaminacyjnych i innych nie pobieranych przez Klub (dotyczy egzaminów żeglarskich, 

motorowodnych oraz WOPR)  

14. Prezes Klubu, Sekretarz lub Skarbnik po zakończeniu imprezy na życzenie uczestnika wystawia zaśw iadczenie o 

uczestniczeniu w imprezie.  

15. Klub zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Klubu takich jak decyzje władz 
państwowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, sanitarnych, stany klęsk żywiołowych, zmiany umów podpisanych 

przez Klub dotyczących zmiany cen, terminów wypożyczenia sprzętu, standardu, środka transportu, brak wymaganej ilości 

uczestników do przeprowadzenia imprezy, które uniemożliwiają organizację imprezy po zaplanowanych kosztach.  

16. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Klubu lub wypożyczalni za spowodowane szkody i straty 

(wypożyczony sprzęt, zgubione wyposażenie, zniszczone mienie itp.)  

17. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać planu dnia podawanego przez organizatora imprezy (szczególną uwagę 

zwracamy na punktualność oraz przygotowanie do zajęć). Plan dnia dostosowany jest do rodzaju imprezy, warunków 
pogodowych, rodzaju szkolenia lub zajęć, wieku uczestników, ich doświadczenia w danej dziedzinie i bezpieczeństwa 

uczestników imprezy (np. godzina pobudki, apelu, wypłynięcia, przypłynięcia, wykładów, ćwiczeń, ciszy nocnej, przydział 
służb i wart nocnych, meteorologicznych itp.) Uczestnikowi będą przydzielane obowiązki zgodnie z dobrymi zwyczajami 

przebywania w grupie, zasadami bezpieczeństwa i wymogami szkoleniowymi. Nieprzestrzeganie planu dnia i nie 

wypełnianie przydzielonych obowiązków będzie traktowane jako naruszenie regulaminu imprezy.  

18. Za rzeczy pozostawione bez opieki, zgubione, utopione, zniszczone Klub nie bierze żadnej odpowiedzialności.  

19. W portach obowiązują uczestnika zasady i regulaminy właściwe dla określonego miejsca, które należy bezwzględnie 

przestrzegać.  

20. Na imprezie obowiązują i są przestrzegane przepisy dotyczące zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów przez 

osoby nieletnie.  

21. Na imprezie obowiązuje całkowity zakaz posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków 

odurzających w tym tzw. dopalaczy.  

22. Podczas zajęć na wodzie wszyscy uczestnicy muszą pływać w kamizelkach ratunkowych, chyba że instruktor (sternik) 

zdecyduje inaczej. 

23. Samowolne kąpiele oraz opuszczanie terenu obozowiska (miejsca zakwaterowania) są surowo wzbronione.  

24. Klub może zażądać osobistego przybycia prawnych opiekunów wydalonego uczestnika.  

25. W przypadku wydalenia uczestnika z imprezy z powodu złamania lub naruszenia regulaminu kosztami strat oraz 

transportem uczestnika do miejsca zamieszkania zostaną obciążeni jego rodzice lub prawni opiekunowie.  

26. W uzasadnionych sytuacjach (spożywania przez nieletniego uczestnika alkoholu) Klub może zawiadomić Policję i w 

razie zagrożenia życia lub zdrowia Pogotowie Ratunkowe.  

27. W przypadku używania, posiadania lub rozprowadzania przez uczestnika obozu narkotyków lub innych środków 

odurzających Klub zawiadamiana Policję i w razie zagrożenia życia lub zdrowia - Pogotowie Ratunkowe.  

28. W przypadku złamania lub rażącego naruszenia regulaminu powiadamiani są rodzice lub prawni opiekunowie 

uczestnika imprezy.  

29. W sprawach nieuregulowanych przez „Regulamin imprez organizowanych przez Klub Żeglarski Biała Podlaska” mają 

zastosowanie szczegółowe regulaminy poszczególnych imprez oraz odpowiednie przepisy prawne.  

 


