
Warunki Uczestnictwa w żeglarskich rejsach szkoleniowych organizowanych przez Gdański 

Ośrodek Sportu, armatora jachtu szkolnego „Generał Zaruski”. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem jest Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. Traugutta 29, 80-221 
Gdańsk (zwany dalej Organizatorem), działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska                           
z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969. Adres e-mail: 
zaruski@sportgdansk.pl. 
2. Niniejsze warunki uczestnictwa w żeglarskich rejsach szkoleniowych (zwane dalej 

Warunkami Uczestnictwa), stanowią integralną część umowy uczestnictwa w rejsie (zwanej 

dalej Umową), będącej efektem dokonania w serwisie rezerwacyjnym na stronie 

www.zaruski.pl/oferta/zarezerwuj-rejs/ , rezerwacji udziału w szkoleniowym rejsie żeglarskim 

(zwanym dalej Rejsem). Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków 

Uczestnictwa. 

§ 2. Zawarcie Umowy 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz.287) 

Uczestnik i Organizator dopuszczają zawarcie umowy na odległość tj. w oparciu                  o 

treść cyfrową czyli dane wytworzone i dostarczone w postaci elektronicznej np. w formie 

poczty elektronicznej (email) lub za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego 

rezerwację miejsc w rejsach żeglarskich przed terminem wykonania usługi. 

Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z Uczestnikiem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

2. Organizator zobowiązuje się przed terminem wykonania usługi do poinformowania 

Uczestnika, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, o terminach i sposobie 

zapłaty za udział w Rejsie. 

3. Zawarcie Umowy o udział w Rejsie następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa 

on-line przez osobę pełnoletnią oraz poprzez wpłacenie ceny Rejsu. Stronami Umowy są 

Organizator oraz Uczestnik Rejsu. Zawierając Umowę Uczestnik Rejsu (zwany dalej 

Uczestnikiem) oświadcza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa, Polityką prywatności                  

i Regulaminem serwisu internetowego Organizatora, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie, 

uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Rejsu. 

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania.                         

Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

4. Umowę w imieniu małoletniego Uczestnika podpisuje osoba pełnoletnia będąca jego 

rodzicem lub opiekunem prawnym i ona dokonuje wszelkich czynności związanych                              

z formalnym wypełnieniem Umowy ze strony Uczestnika. 

5. Opłata za udział w Rejsie wskazana została w ofercie na stronie Organizatora. Opłata 

powinna nastąpić najpóźniej w terminie wskazanym przez Organizatora w ofercie lub 

podsumowaniu zamówienia, które Uczestnik otrzymuje w formie pisemnej na adres poczty e-

mail podany w zamówieniu. Opłaty należy dokonać w formie płatności internetowej 
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zintegrowanej z systemem rezerwacyjnym lub w formie przelewu na konto bankowe 

Organizatora. Za termin wpłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Uczestnika. 

6. Jeżeli Uczestnik nie dokona wpłat w terminach podanych w umowie, Organizator ma prawo 

przyjąć, że Uczestnik zrezygnował z Uczestnictwa w Rejsie. Zastosowanie ma wtedy                  § 

4. pkt 2 niniejszych Warunków Uczestnictwa. 

7. W przypadku grupy zorganizowanej, dopuszcza się możliwość dokonania wpłaty na konto 

bankowe Organizatora tylko przez jednego Uczestnika w imieniu Uczestników 

towarzyszących. Niniejsze warunki mają wówczas zastosowanie do wszystkich Uczestników 

Rejsu. 

§ 3. Organizacja Rejsu 

1. Uczestnikami Rejsu są osoby spełniające kryteria (np. minimalny wiek) podane w ofercie 

Rejsu. 

2. Organizator oświadcza, że Rejs odbędzie się w miejscu (na trasie), w terminie i na jachcie 

określonym w ofercie Rejsu, a załoga oficerska będzie posiadała niezbędną wiedzę, 

doświadczenie i umiejętności do prowadzenia Rejsu. 

3. Realizacja programu Rejsu uzależniona jest m.in. od warunków meteorologicznych, kondycji 

uczestników szkolenia, względów bezpieczeństwa, a także innych zdarzeń losowych (np. 

kataklizm, zmiana przepisów, zamknięcie akwenu, szlaku wodnego, siła wyższa, decyzje władz 

państwowych) na co Organizator, przy zachowaniu pełnej staranności, nie ma wpływu. W 

związku z powyższym, Uczestnik akceptuje fakt, że program Rejsu może ulegać zamianom i 

modyfikacjom. 

4. W przypadku niewystarczającej do realizacji programu Rejsu i bezpieczeństwa żeglugi ilości 

Uczestników, którzy dokonali rezerwacji swojego udziału w Rejsie, Organizator może podjąć 

decyzję o jego odwołaniu. 

5. Uczestnicy mają obowiązek stawić się w czasie i w miejscu określonym w ofercie Rejsu i/lub 

informacjach przesłanych prze Organizatora. Niedotrzymanie tego warunku może 

spowodować brak możliwości uczestniczenia w Rejsie bez prawa zwrotu wpłaconej ceny 

Rejsu. 

6. Organizator nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub 

całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, jak np. spóźnienie na zbiórkę, 

awaria środka transportu, decyzja o wycofaniu się z Rejsu przed jego zakończeniem. 

7. W przypadku siły wyższej, powstania szkód wynikłych z działania lub zaniedbania Uczestnika 

lub nieprzewidywalnych działań osób trzecich nie związanych z Organizatorem, 

odpowiedzialność Organizatora zostaje wykluczona. 

§ 4. Rezygnacja z udziału w Rejsie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie, Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą 

warunki udziału w Rejsie wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy świadczenia, 

jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. 

Przeniesienie świadczeń i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli 

Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Rejsu w formie 

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 



2. Rezygnacja z udziału w Rejsie następuje z chwilą otrzymania przez Organizatora pisemnego 

oświadczenia lub oświadczenia w formie wiadomości e-mail. Rezygnację z udziału w rejsie 

Uczestnik jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej (poczta tradycyjna lub fax lub poczta 

elektroniczna) nie później niż 3 dni przed terminem Rejsu. Rezygnacja z udziału w Rejsie 

następuje również w przypadku braku dokonania opłaty za udział w Rejsie w terminie 

podanym przez Organizatora. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania 

oświadczenia przez Organizatora lub termin wpłaty. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji 

Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

3. Uczestnik będący osobą fizyczną, jako konsument, ma prawo odstąpić od Umowy, tj. 

zrezygnować z udziału w Rejsie, w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy, pod 

warunkiem, że nie rozpoczął udziału w Rejsie. Prawo to nie przysługuje Uczestnikom, którzy 

nie są konsumentem i dokonali zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej oraz otrzymali fakturę VAT z tytułu tego zakupu. 

4. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w Rejsie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator 

ma prawo potrącić z wniesionej opłaty za udział w Rejsie: 

a) 30% na 14-4 dni kalendarzowych przed Rejsem, 

b) 50% gdy rezygnacja będzie miała miejsce na 3 dni kalendarzowe przed Rejsem, 

c) 100 % gdy rezygnacja będzie miała miejsce na 24h przed Rejsem. 

Zasady te nie mają zastosowania w przypadku rezygnacji na zasadach określonych w § 4                  

pkt 3. 

5. Jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z winy Organizatora, to Uczestnikowi przysługuje 

zwrot pełnej wpłaty (bez odsetek), jeśli odwołanie Rejsu następuje z przyczyn leżących po 

stronie Organizatora. Zwrot następuje w terminie 7 dni roboczych od odwołania Rejsu. 

6. Reklamacje należy składać bezpośrednio do siedziby Organizatora lub pocztą elektroniczną 

na adres zaruski@sportgdansk.pl i należy otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji. 

Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz 

informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące 

utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy. 

§ 5. Odpowiedzialność za szkody 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań 

wojennych, działania siły wyższej, kradzieży oraz niedbalstwa z winy Uczestnika. 
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