UMOWA UCZESTNICTWA W KURSIE MOTOROWODNYM
zawarta w dniu ...................................................... pomiędzy:
firmą Szkoła żeglarstwa Kliper Sławomir Kulczak,
60-595 Poznań, ul. Dobra 3/2 ,
regon: 300536843; NIP: 781-178-35-02,
reprezentowaną przez Sławomira Kulczaka,
zwaną dalej Organizatorem,
a Panią/Panem......................................................,
zamieszkałą/ym w ...........................................
.............................................................................,
nr dowodu ........................................,
telefon ........................................................,
e-mail ..................................................,
zwaną/ym Uczestnikiem.
§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest kurs motorowodny zwany dalej "Kursem",
trwający od (data) ................................................................
...........................................................................................
do (data).............................................................................
...........................................................................................
§2 Rezerwacja miejsca
1. Rezerwacja miejsca na Kursie organizowanym przez Szkołę żeglarstwa
Kliper Sławomir Kulczak (zwaną dalej Organizatorem) następuje w wyniku
zgłoszenia przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Kursie. Zgłoszenie takie
może być dokonane poprzez przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do Organizatora, maila lub zgłoszenie telefoniczne.
2. Rezerwacja miejsca na Kursie jest ważna przez 3 dni od daty otrzymania
przez Organizatora zgłoszenia.
3. W przypadku nie zawarcia umowy w terminie z p.2 (braku wpłaty zaliczki),
rezerwacja może być automatycznie anulowana bez konieczności
powiadamiania o tym osoby , która jej dokonała.
§3 Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania poleceń
instruktora, a także do uczestnictwa we wszelkich pracach związanych z
Pobytem na jachcie, w tym:
1) pracy w charakterze członka załogi
2) w obsłudze jachtu, utrzymaniu porządku,
3) sprzątania jachtu po zakończeniu zajęć.
2. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania zakazu picia napojów
alkoholowych podczas żeglowania pod groźbą wymówienia umowy oraz
wyokrętowania bez możliwości roszczeń finansowych.
3. Uczestnik oświadcza, podpisując niniejszą umowę, iż stan Jego zdrowia nie
wyklucza uprawiania żeglarstwa i jednocześnie uczestnictwa w danym Kursie.

4. Uczestnik oświadcza, podpisując niniejszą umowę, iż posiada / nie posiada
umiejętność pływania.
5. W przypadku braku umiejętności pływania, Uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie instruktora w dniu rozpoczęcia Kursu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia Organizatorowi oraz
instruktorowi pisemnej zgody rodzica (bądź prawnego opiekuna Uczestnika) na
uczestnictwo w Kursie (dotyczy niepełnoletnich Uczestników).
7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu na prawach określonych w §6.
8. W przypadku rezygnacji, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki
na prawach, określonych w §6 ust.5, z zastrzeżeniem §6 ust. 2 i 7.
§4 Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zapewnia podczas zajęć opiekę instruktora, posiadającego
uprawnienia wymagane do prowadzenia danego typu jednostki
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu z przyczyn od siebie
niezależnych (np. działanie siły wyższej).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na jachcie, powstałe z
winy Uczestnika i jednocześnie ma prawo dochodzenia roszczeń względem
Uczestnika w postaci pokrycia przez Uczestnika kosztów naprawy szkody (nie
dotyczy szkód powstałych w trakcie manewrów, gdy Uczestnik wykonywał
polecenia instruktora lub egzaminatora).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, zniszczone czy
ukradzione w czasie Kursu rzeczy osobiste Uczestnika.
5. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w każdym czasie, w przypadku
rażącego zaniedbywania obowiązków przez Uczestnika, zapisanych w §3 ust.18,czy działania zagrażającego życiu pozostałych uczestników w trakcie trwania
Kursu.
6. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń w przypadku
niewykorzystania ich przez Uczestnika (np. niestawienie się na Kursie w
podanym czasie i terminie, z powodu częściowej lub całkowitej rezygnacji z
Kursu z powodu złego stanu zdrowia czy dobrowolnej rezygnacji z Kursu).
§5 Warunki płatności
1. Cena Kursu wynosi: ......................PLN
(słownie:............................................................................
......................................................)
W cenie zawarte jest: miejsce na Kursie, usługi
Szkoły żeglarstwa Kliper Sławomir Kulczak, 60-595 Poznań, ul. Dobra 3/2
tel. +48 793 016 012 e-mail: kontakt@kliper.net.pl, www.kliper.net.pl
NIP 781-178-35-02 regon 300536843
Oc organizatora, szkolenie.
Dodatkowe
opłaty
(np.
za
egzamin)
wyniosą:
...........................................................................................
2. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia I raty w wysokości 50% ustalonej
ceny za Kurs, czyli kwotę .................................................PLN w terminie do 7

dni od dnia dokonania rezerwacji, gdy termin do dnia rozpoczęcia Kursu jest
krótszy niż 30 dni, zaliczkę należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni.
3. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia II raty w wysokości
..............................................PLN w terminie do dnia rozpoczęcia Kursu .
4. Uczestnik może dokonać płatności jednorazowo w terminie wpłaty pierwszej
raty, określonej w ust.2.
5. Wpłat należy dokonywać na konto:
Szkoła żeglarstwa Kliper Sławomir Kulczak
60-595 Poznań, ul. Dobra 3/2
Millenium: 74 1160 2202 0000 0000 8840 7018
lub dokonać rozliczeń u instruktora wyznaczonego przez szkołę do
przyjmowania wpłat
§6 Warunki rezygnacji Uczestnika z Kursu
1. Uczestnik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zastrzeżeniem
ust.2 i ust.5.
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z Kursu bez ponoszenia kosztów w
przypadku, gdy wskaże osobę, spełniającą warunki udziału w Kursie i która
przejmie obowiązki, wynikające z niniejszej umowy.
3. Za datę rezygnacji Uczestnika z Kursu przyjmuje się: – dzień otrzymania
przez Organizatora pisemnego wypowiedzenia umowy lub – dzień
niewykonania w terminie przez Uczestnika czynności określonych w niniejszej
umowie, a w szczególności nieuiszczenia zapłaty za Kurs w terminie
określonych w paragrafie §5 ust.2,3,5.
4. Jeżeli wypowiedzenie umowy przez Uczestnika następuje z przyczyn
zależnych od Organizatora (a w szczególności z przyczyn zmiany przez
Organizatora terminu Kursu), Uczestnik ma prawo domagać się zwrotu
uiszczonej opłaty za Kurs, a Organizator zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia
wypowiedzenia umowy zwrócić należność Uczestnikowi.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika z przyczyn nie
leżących po stronie Organizatora, nie przysługuje zwrot wpłaconych zaliczek.
§7 Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony i
przekazaniu jednego egzemplarza Organizatorowi lub zgłoszeniu mailowym
oraz wpłaceniu I raty za Kurs w wysokości określonej w §5 ust.2.
2. Wszelkie zmiany w umowie będą dokonywane na piśmie w formie aneksu
pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały
przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą
rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia - przez sąd
właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora.
5. Umowę każdy Uczestnik podpisuje osobiście, a w przypadku osoby
niepełnoletniej umowę podpisują rodzice bądź prawni opiekunowie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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