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REGULAMIN REJSÓW TURYSTYCZNYCH
1. Uczestnikami rejsów turystycznych są: Komandor rejsu odpowiedzialny za całość organizacji
projektu.
2. Wychowawcy – opiekunowie
3. Instruktorzy – sternicy
4. Załoganci – osoby z doświadczeniem żeglarskim lub bez.
W zależności od klasy jachtu, załogi są podzielone na 6-7-osobowe. Obowiązki załogantów:
1.
W trakcie rejsów uczestnicy muszą wykonywać wszystkie polecenia sternika, wychowawcy i
komandora.
2.
Załoganci odpowiedzialni są za porządek na jachtach, każdego dnia spośród nich wyłoniony jest
wachtowy.
3.
Załogantom w wieku 14 – 18 lat zabrania się samodzielnego wychodzenia poza miejsce postoju,
każde wyjście z jachtu winno być meldowane sternikowi lub komandorowi.
W godzinach od 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna.
4.
Zabrania się picia alkoholu, spożywania substancji psychoaktywnych, palenia nikotyny.
Samowolnego pływania i kąpania się bez zgody sternika, komandora.
Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego.
Nie do przyjęcia jest schodzenie lub wchodzenie na jacht podczas pracy silnika.
5.
Organizator oraz kadra nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy
zagubione przez Uczestnika podczas trwania obozu.
6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione pieniądze i dokumenty, jeśli nie zostały one
złożone w depozycie.
7.
W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych w/w regulaminu, Komandor
obozu
zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących
takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców, udzielenie nagany czy powiadomienie szkoły.

Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub
sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z
obozu bez zwrotu kosztów.
8.
Każda załoga przed rozpoczęciem rejsu składa u Komandora kaucję w wysokości 200zł za
wyrządzenie ewentualnych szkód na jachcie lub zagubienie sprzętu.
Podpis uczestnika obozu, data
……………………………………………………………………………………
Podpis rodziców uczestnika obozu, data
…………………………………………………………………………
Proszę o zeskanowanie podpisanego regulaminu i przesłanie drogą mailową na adres mailowy
organizatora.

