REGULAMIN REJSU
§ 1 DEFINICJE:
Ilekroć w treści Regulaminu Rejsu mowa jest o :
1. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rejsu
2. Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę, która zadeklarowała uczestnictwo w rejsie. Podpisanie
Regulaminu jest jednoznaczne z zadeklarowaniem uczestnictwa w Rejsie przez danego Uczestnika.
3. Załodze – należy przez to rozumieć grupę Uczestników zakwaterowanych na jednym jachcie
4. Organizatorze – należy przez to rozumieć firmę SOLO (PPHU „SOLO” Marcin Sobota, ul. Broniewskiego 33,
37-464 Stalowa Wola NIP: 8652075956)
5. Sterniku - należy przez to rozumieć osobę pełniącą funkcję kierownika statku
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§ 2 ZAŁOŻENIA OGÓLNE REJSU
Rejs o charakterze integracyjno – turystycznym odbędzie się w terminie 14.05.2020 - 17.05.2020 wraz z
pełnym zakwaterowaniem.
Trasa rejsu: Górki Zachodnie – Gdańsk – Hel – Sopot – Gdynia – Górki Zachodnie. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany trasy rejsu, jeśli wymagać tego będą względy bezpieczeństwa, głównie z uwagi
na panujące warunki atmosferyczne.
Uczestnicy zakwaterowani będą na jachtach żaglowych, w wydzielonych kabinach dwuosobowych lub
w mesie (pomieszczenie główne).
Zakwaterowanie Uczestników nastąpi 14.05.2020r od godziny 12:00.
Wykwaterowanie będzie miało miejsce 17.05.2020r do godziny 11:00.
Miejscem zakwaterowania i wykwaterowania Uczestników jest Narodowe Centrum Żeglarstwa w
Gdańsku ul. Stogi 20, 80-642

§3 KOSZTY REJSU
1. Całkowity koszt Rejsu dla Uczestnika wynosi 1250,00 zł (za parę) i jest w całości pokrywany przez
Organizatora.
2. Na całkowity koszt Rejsu dla Uczestnika składają się koszty wynajmu jachtu, opieki Sternika, opłaty portowe
i paliwo do jachtu, całodzienne wyżywienie, inne dodatkowe.
3. Koszt Rejsu nie obejmuje kosztów indywidualnych Uczestnika.
4. Koszty indywidualne ponoszone przez Uczestników.
a) Koszt przejazdu na miejsce zakwaterowania oraz powrotu do miejsca zamieszkania każdy
z Uczestników pokrywa we własnym zakresie. O wyborze sposobu przejazdu na miejsce zaokrętowania
i powrotu do miejsca zamieszkania decyduje Uczestnik.
b) Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty związane z korzystaniem z atrakcji turystycznych
w tym wstępem do muzeów, korzystania z basenów lub usług SPA, wypożyczania na własny użytek
sprzętu do uprawiania turystyki wodnej (skutery, motorówki), posiłków w restauracjach itp., które nie są
przewidziane w planie Rejsu.
c) Uczestnicy pokrywają koszty własne związane z korzystaniem z toalet i natrysków w odwiedzanych
portach .
§ 4 UCZESTNICY REJSU
1. Organizator zapewnia możliwość zakwaterowania 35 Uczestników.
2. Uczestnicy podzieleni zostaną przez Organizatora na Załogi. Podział na Załogi dokonany w dniu
zakwaterowania Uczestników jest ostateczny i obowiązuje przez cały czas trwania Rejsu.
3. Uczestnikiem Rejsu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, wskazana przez Organizatora na podstawie konkursu sprzedażowego.
4. Uczestnikiem Rejsu może być osoba nie posiadająca żadnego doświadczenia ani patentu żeglarskiego.
5. Warunkiem udziału Uczestnika w Rejsie jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
§5 REZYGNACJA UCZESTNIKA.
1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Rejsie, bez względu na jej przyczynę, Uczestnik zobowiązuje
się zwrócić Organizatorowi całkowity koszt Rejsu wskazany w §3 w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
2. Nieobecność Uczestnika w miejscu zakwaterowania, określonym w §2 ust 6, do godziny 14:00 jest traktowana
jako rezygnacja Uczestnika z udziału w Rejsie.
§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu, godnego zachowania oraz dbania o dobre imię Załogi
i Organizatora, a także dołożenia wszelkich starań w celu zachowania miłej atmosfery, w trakcie trwania Rejsu.

2. Od chwili zakwaterowania do chwili wykwaterowania, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszelkich
wskazań Sternika, dotyczących obsługi osprzętu jachtowego, zachowania na jachcie oraz bezpieczeństwa żeglugi,
a w szczególności nie spożywania alkoholu lub używania innych środków odurzających.
3. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób brać udział we wszelkich obowiązkach związanych
z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pomoc w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywanie posiłków,
utrzymanie porządku na jachcie itd.) w zakresie ustalonym ze Sternikiem.
4. Uczestnik ma obowiązek dbać o porządek na jachcie i uczestniczyć w jego sprzątaniu na zakończenie rejsu.
5. Uczestnik ma obowiązek dbać o wyposażenie jachtu – w przypadku utraty (zgubienie, uszkodzenie, zniszczenie
itp.) elementu wyposażenia, Uczestnik zobowiązany jest naprawić szkodę lub pokryć koszty naprawy szkody ze
środków własnych. W przypadku braku możliwości ustalenia Uczestnika odpowiedzialnego za spowodowanie
szkody, kosztami naprawy szkody obciążeni będą solidarnie wszyscy Uczestnicy danej Załogi. Zauważone
uszkodzenia jachtu Uczestnik zobowiązany jest zgłosić Sternikowi lub Kierownikowi Rejsu.
7. Uczestnik Rejsu podlega ubezpieczeniu w zakresie NNW zgodnie z warunkami polisy ubezpieczenia jachtu, na
którym został zakwaterowany.
8. Uczestnik Rejsu zobowiązany jest przed rejsem, do poinformowania Sternika jachtu o faktach dotyczących
swojej osoby, a mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i załogi jachtu, szczególnie o dysfunkcjach
zdrowotnych, alergiach, uczuleniach, niemożliwości wykonywania niektórych czynności na jachcie,
przyjmowanych lekach, itp.
9. Uczestnikom Rejsu nie przysługuje prawo do współdecydowania o trasie Rejsu - ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmuje Kierownik Rejsu, biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia z Organizatorem, panujące warunki
atmosferyczne oraz bezpieczeństwo załogi.
10. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu zaokrętowania w terminie i czasie wskazanym przez
Organizatora.
§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ STERNIKÓW
1.Organizator zobowiązany jest:
a) Zapewnić w terminie określonym w §2 jachty żaglowe spełniający warunki określone w Regulaminie, w
ilości pozwalającej na zakwaterowanie wszystkich Uczestników Rejsu i Sterników
b) Zapewnić opiekę odpowiedniej ilości Sterników
c) Zaproponować Uczestnikom przykładową trasę Rejsu
d) Zapewnić prowiant, napoje, półprodukty do przygotowania posiłków dla każdej Załogi w trakcie Rejsu
e) Inne?
2. W przypadku szkody związanej z utratą (zgubienie, uszkodzenie, zniszczenie itp.) elementu wyposażenia jachtu,
Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika lub Załogę danego jachtu kosztami naprawy wyrządzonej szkody.
3. Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika kosztami naprawy szkód wyrządzonych umyślnie bądź nieumyślnie
przez Uczestnika w portach, restauracjach i innych miejscach realizacji programu Rejsu.
3. W przypadku nie przestrzegania przez Uczestników §6 ust 4 Regulaminu, Organizator ma prawo obciążyć
Załogę kosztami sprzątania jachtu po rejsie w wysokości 150 zł.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Rejsie, Organizator ma prawo żądać od Uczestnika zwrotu
kosztów określonych w §3 ust 1 Regulaminu.
6. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Rejsu,
zagrażającego interesom innych członków załogi lub zasadom bezpieczeństwa, Organizator ma prawo (a w
przypadku określonym w §8 ust 7 – obowiązek) wykwaterować Uczestnika w najbliższym porcie. Organizator nie
ponosi żadnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu Uczestnika
do miejsca zamieszkania w takim przypadku ponosi wykwaterowany Uczestnik Rejsu.
§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI STERNIKÓW
1. Sternicy podlegają bezpośrednio Kierownikowi Rejsu. Kierownikiem Rejsu jest Bogusław Strzelecki, tel
691 714 092.
2. Kierownik rejsu ma prawo i obowiązek podejmowania ostatecznych decyzji w zakresie wyboru trasy Rejsu
oraz tras poszczególnych dziennych odcinków Rejsu, z uwzględnieniem wcześniejszych uzgodnień z
Organizatorem, warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa załogi i jachtu oraz samopoczucia Uczestników.
3. Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie Rejsu odpowiadają Sternicy.
4. Sternicy zobowiązani są:
a) Dołożyć wszelkich starań aby Rejs spełnił oczekiwania Uczestników, szczególnie dotyczy to
zapewnienia ciekawej trasy oraz miłej atmosfery na jachcie
b) Zapewnić Uczestnikom Rejsu bezpieczeństwo w czasie żeglugi
c) Dbać o powierzony majątek w postaci jachtu i jego wyposażenia
d) Do prowadzenia Rejsu tj.

- zarządzania załogą, w tym wydawania i egzekwowania wykonania poleceń przez Uczestników
- prowadzenia jachtu żaglowego z zachowaniem przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa,
- podejmowania decyzji o wykonywanych manewrach i wykorzystaniu osprzętu znajdującego się na
pokładzie.
5. Sternicy mają prawo wymagać od Uczestników Rejsu:
a) stosownego zachowania się w czasie trwania Rejsu.
b) przestrzegania postanowień powyższego Regulaminu
c) stosowania się do wydawanych poleceń, które mają na celu prawidłowe wykonanie manewru
i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami zwyczajowymi i dobrą praktyką
żeglarską.
6. Sternicy mają prawo i obowiązek zgłoszenia Organizatorowi sytuacji rażącego naruszenia Regulaminu przez
Uczestnika.
7. W przypadku gdy zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu jego samego bądź Załogi, Sternik ma prawo
żądać wykwaterowania Uczestnika.
8. Sternicy zobowiązani są do przeszkolenia Uczestników Rejsu w zakresie:
a) ogólnych zasad bezpiecznego przebywania i poruszania się po jachcie
b) zasad i sposobów użycia jachtowych środków ratunkowych
c) sposobów zachowania oraz wzywania pomocy w sytuacjach awaryjnych
d) znajomości i bezpiecznego obsługiwania urządzeń jachtowych
9. Sternicy przejmują i zdają jacht protokołem zdawczo – odbiorczym.
10. Sternicy mają obowiązek zdać jacht czysty, z uzupełnionym stanem paliwa, wody, opróżnioną toaletą –
zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartych umów czarteru jachtów.
11. W przypadku powstania szkody na jachcie w trakcie Rejsu z winy Uczestnika, Sternik ma prawo
i obowiązek wyegzekwować naprawę szkody lub pokrycie kosztów jej naprawy od Uczestnika lub Załogi, zgodnie
z §6 ust 5. Regulaminu. Za szkody ujawnione przy zdaniu jachtu odpowiadają finansowo Sternicy
w zakresie wynikającym z umów czarteru jachtów.
§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest MARCIN SOBOTA PPHU SOLO, 37-450 STALOWA
WOLA, UL. BRONIEWSKIEGO 33, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 8652075956, telefon
kontaktowy 15 842 76 56, e-mail: info@grupasolo.pl Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych w
PPHU SOLO Marcin Sobota: e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl; telefon: +48 535 329 713
II. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu, danych kontaktowych Uczestnika Administrator
wykorzystuje w następujących celach:
1)realizacji łączącego strony stosunku zobowiązaniowego (konkurs i odbiór nagrody w postaci uczestnictwa w
rejsie), (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO - “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy (czas trwania
rejsu) i rozliczeń po jej zakończeniu
2)Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes
Administratora)
Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkować niemożnością
uczestnictwa w rejsie.
III. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
tj.:
A) w zakresie realizacji zawartej umowy (zawartego stosunku zobowiązaniowego) - przez okres do czasu
zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
IV W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana dane mogą być
przekazywane:
-podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:
- podmiotom świadczącym Administratorowi obsługę rejsu (sternikom) oraz podmiotom świadczącym usługi
konsultacyjne, rachunkowo- podatkowe, pomocy prawnej.
V. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);
D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo dodatkowo
skorzystać z poniższych praw:
-prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Uprawnienia powyższe przysługują z uwzględnieniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów.
W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie,
pod numerem telefonu: 535 329 713 lub za pośrednictwem poczty e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl
VI.W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa ma Pani/Pan prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału
człowieka.
VIII. Państwa (Pana/Pani) dane nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).

Zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania

…………………………………………………………………………..
data, czytelny podpis uczestnika - imię i nazwisko/adres zamieszkania .

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPHU „SOLO” Marcin Sobota, ul.
Broniewskiego 33, 37-464 Stalowa Wola NIP: 8652075956) (dalej Organizator)
w postaci mojego wizerunku w celu rozpowszechniania na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie
facebook Organizatora oraz w formie drukowanej w materiałach reklamowych Organizatora, w okresie 1 roku od
dnia udostępnienia, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wizerunek może być zestawiony z innymi
wizerunkami osób uczestniczących w rejsie.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani wyżej wskazanych danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do:
A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);
D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
G) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
H) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie,
pod numerem telefonu: 535 329 713 lub za pośrednictwem poczty e-mail: inspektorochronydanych@grupasolo.pl
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i odmowa zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.
Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu (wykorzystania wizerunku)

WYRAŻAM ZGODĘ
(PODPIS)

NIE WYRAŻAM ZGODY
(PODPIS)

