
ffi ZGT.OSZENIE UCZESTNICTWA W REJSIE

q_ffiNA STS,,G EN ERAI. ZARUSKI"

w termanie

ORGANIZATOR:

Nazwa: Gdafrski O6rodek Sportu
Adres: uf . Traugutta 29,80-221Gdafisk, NIP 583-00-10-579, REGON: 000589228

UCZESTNIK:

N umer legitymacj i szkolnej/studenckiej/dowodu osobistego/paszportu :

W przypadku gdy w rejsie l-dniowym, wraz UCZESTNIKIEM, bierze udzial osoba maloletnia kt6rej UCZESTNIK
jest rodzicem/opiekunem prawnym, oSwiadcza on, i2 bierze pelnq odpowiedzialno6i za osobq maloletniq:

oraz 2e pozostanie ona pod jego opiekq przez caly czas trwania rejsu, jak r6wnie2, i2 nie wystqpujq przeciwska-
zania natury medycznej lub innego typu, do jej uczestnictwa w rejsie.

W przypadku samodzielnego udziafu w rejsie przez UCZESTNIKA bqdqcego osobq maloletniq - dane
kontaktowe rodzicridopiekun6w prawnych :

E-mail:

Informacje o stanie zdrowia UCZESTNIKA:

L. przewlekle choroby, na jakie cierpi UCZESTNIKT

2. stale leki oraz ich dawki, jakie przyjmuje UCZESTNIK:

3. protezy, aparat ortodontyczny, okulary itp., jakie nosi UCZESTNIK:

4. uzale2nienia, na jakie bylfest leczony UCZESTNIK:

5. inne istotne informacje dotyczqce UCZESTNIKA, mogace mied wptyw na przebieg



L.

2.
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UCZESTNIK zgfasza swoje uczestnictwo, za5 w przypadku UCZESTNIKA bqdqcego osobq matoletniq, jego

rodzice/opiekunowie prawni, niniejszym wyraiajq zgodq na udzial UCZESTNIKA w rejsie na STS,,General
Zaruski" w charakterze czlonka zalogl
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w rejsie jest wypelnienie i podpisanie niniejszego ZGTOSZENIA

UCZESTNICIWA W REJSIE NA STS ,,GENERAI ZARUSKI" (dalej Zgloszenie), osobiScie - lub przez

rodzic6w/opiekun6w prawnych - w przypadku os6b maloletnich oraz dostarczenie go ORGANIZATOROWI
przed rejsem.
Wszystkie o5wiadczenia UCZESTNIKA bqdqcego osobq maloletniE zawarte w niniejszym Zgloszeniu,
skladane sq w jego imieniu przez jego rodzic6w/opiekun6w prawnych.
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Je5li w zwiqzku z organizacjq rejsu konieczne bqdzie jego wsp6tfinansowanie przez UCZESTNIKA,

zobowiqzuje siq on pokryd zryczaltowane koszty swojego uczestnictwa w rejsie w kwocie
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wystqpieniu koszt6w, zgodnie z ust. 2.

Informacjq te UCZESTNIK otrzyma od ORGANIZATORA pocztq lub wiadomo6ciq e-mail na adres UCZESTNIKA

lub w przypadku UCZESTNIKA bqdqcego osobq maloletniq - na adres jego rodzic6w/opiekun6w prawnych,
wskazany w Zgloszeniu ,wrazz numerem rachunku bankowego, na kt6ry nale2y ui5ci6 kwotq.

s3

L. Od chwili zaokrqtowania, do chwili wyokrqtowania, UCZESTNIK obowiqzany jest stosowai siq do wszelkich
wskazafi ORGANIZATORA, w szczeg6lno6ci Kapitana, dotyczqcych bezpieczedstwa 2eglugi, zasad dobrej
praktyki morskiej i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w rejsie oraz uczestniczy6 we wszystkich
obowiqzkach zwiqzanych z pobytem i 2eglowaniem STS ,,General Zaruski".

2. UCZESTNIK rejsu zagranicznego, zobowiqzany jest posiadai podczas rejsu aktualny dow6d osobisty lub
paszport, a tak2e wa2nq przez caty okres rejsu karte EKUZ.

3. UCZESTNIK objqty jest ubezpieczeniem zalogi w zakresie NNW i KL. Mo2e jednak we wtasnym zakresie i na

wlasny koszt zapewnii sobie ubezpieczenie indywidualne.
4. UCZESTNIK oSwiadcza, ii jest zdolny do udziatu w rejsie i 2e brak jest u niego jakichkolwiek przecivwvskazaf

do jego odbycia.

5. Podczas rejsu, UCZESTNIKOW obowiqzuje calkowitrl zakaz palenia tytoniu, a tak2e pozostawania pod

wplywem alkoholu lub innych Srodk6w odurzajqcych (narkotyk6w, u2ywek itp.), W przypadku
uzasadnionego podejrzenia pozostawania pod wptywem tych 6rodk6w przez UCZESTNIKA, UCZESTNIK

zobowiqzuje siq wyrazii zgodq na badanie alkomatem lub testami narkotykowymi, pod rygorem
wyokrqtowania go w najbli2szym porcie. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicq i powrotu do kraju w
takim przypadku ponosi UCZESTNIK.

6. W razie ra2qcego lub uporczywego naruszania przez UCZESTNIKA postanowiefi Regulaminu STS ,,General
Zaruski", w tym zakl6cania ustalonego porzqdku rejsu lub stanowienia zagro2enia dla cztonk6w zatogi,
mienia czy zasad bezpieczefistwa, ORGANIZATOR mo2e wyokrqtowad go w najbli2szym porcie. Wszelkie

' koszty dalszego pobytu za granicq i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi UCZESTNIK.

7. UCZESTNIK o6wiadcza, 2e wyraia zgodq na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
UCZESTNIKA w zakresie niezbqdnym do wykonania wszelkich zadaizwiqzanych z przeprowadzeniem rejsu,

B. UCZESTNIK niniejszym wyra2a zgodq na publikowanie wizerunku lub wypowiedzi UCZESTNIKA w celach
zwiqzanych z promocjq STS ,,Generaf Zaruski", kt6rej to zgody zobowiqzuje siq nie cofa6 przez okres 5
(piqciu) lat od dnia jej udzielenia.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zgloszeniu zastosoWanie majq postanowienia Regulaminu
rejs6w na STS ,,General Zaruski" oraz odpowiednie powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa.

UCZESTNf K rejsu o6wiad cza, i2 zapoznal siq i zgadza siq z tre5ciq Regulaminu rejs6w STS ,,General Zaruski",
dostqpnego na www.zaruski.pl

POdPiS UCZESTNIKA LUB JEGO RODZICOWOPIEKUN6W PRAWNYCH:

Data Podpis
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