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Umowa zgłoszenie uczestnictwa w rejsie 

Umowa zawarta dnia………………………. 
 

RODZAJ IMPREZY:  Rejs na jachcie – WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA 

TYP JACHTU: LAVEZZI 40                                                      

TERMIN: 23.02 - 04.03.2016 

TRASA: SAL (Palmeira) - FOGO - SAL (Palmeira) 

LICZBA MIEJSC: 1       

                     

 
Organizatorem rejsu jest firma GlobTurist Piotr Banach . Bosfor Sp. z o.o. jest agentem i na zlecenie 
Organizatora zobowiązuje się do pośrednictwa w sprzedaży rejsów i zawierania umów z klientami w imieniu 
Organizatora. Organizator jest zobowiązany do realizacji imprezy zgodnie z Umową Zgłoszenia Uczestnictwa  
w Rejsie. 
 
 
UWAGI: Cena zawiera: pobyt na jachcie, usługi skippera, realizację rejsu i programu, podatek Vat, ubezpieczenie 
KL i NNW. Cena nie zawiera wyżywienia, paliwa, opłat portowych, sprzątania końcowego oraz opłaty za transport. 
Koszty wyżywienia, paliwa i opłaty portowe załoga pokrywa ze wspólnej kasy jachtu ok. 150 euro/os. na 
tydzie ń.  Jest to kwota orientacyjna i może być zmienna w zależności od miejsca postoju jachtu, warunków 
podczas żeglugi oraz liczby uczestników. Skipper jest zwolniony z wpłat do wspólnej kasy jachtu. Rejsy 
rozpoczynają się po godzinie 16:00, a kończą do godziny 09:00. W dniu  rozpoczęcia rejsu zostanie pobrane 
ubezpieczenie kaucji w wysoko ści 180 euro do podziału na cał ą załog ę + kaucja zwrotna zredukowana do 
kwoty 440 euro do podziału na cał ą załog ę. Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu wyokrętowania, jeżeli 
jacht w dniu zakończenia rejsu będzie w stanie niepogorszonym i nie powstały na nim żadne straty. Sprzątanie 
końcowe: 130 euro do podziału na cał ą załog ę. Opcjonalnie: komplet po ścieli – 15 euro/os.  Trasa rejsu 
może ulec zmianie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, działania siły wyższej, sprawności załogi 
oraz decyzji skippera. 
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Razem:         zł. 

 
 

I WPŁATA DO DNIA 27.10.2015 W WYSOKOŚCI 1 700,00 PLN 
SŁOWNIE: Tysiąc siedemset złotych  
II WPŁATA DO DNIA 23.01.2016 W WYSOKOŚCI 1 700,00 PLN 
SŁOWNIE: Tysiąc siedemset złotych 
 

KONTO : Bank Millennium   96 1160 2202 0000 0001 6146 8380, Bosfor sp. z o.o.  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogólnych  Warunków Uczestnictwa ramowym programem imprezy, które stanowią integralną 

część niniejszej Umowy o udział w imprezie i akceptuję je. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej umowie – 

zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. 

 

 
 
…………………………………..      ………………………………….. 
          ( Podpis Klienta )*            ( Podpis Agenta ) 
 

 


