
 

Bank mBank (konto w PLN): 88 1140 2004 0000 3902 7430 0661 

Polskie Biuro: ul. Chmielna 2/31; 00-020 Warszawa, tel: +48 515 425 605  

http:// www.yachtica.pl,   e-mail:  info@yachtica.pl 

 

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. 

 

YA  HTICA 

HARTER 

 
Warszawa,  dnia 00.00.0000, umowa nr. 00-0000 

 

 

Umowa uczestnictwa w imprezie turystycznej zwanej dalej rejsem. 
     
 

Zawarta pomiędzy firmą Yachtica Charter Agata Omielczenkow, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa zwaną dalej 

ORGANIZATOREM a UCZESTNIKIEM/AMI REJSU. 

 

UCZESTNIK REJSU:  Jan Kowalski  
 

Adres zamieszkania:   ul. Przykładowa 1, 00-000 Wzór 

PESEL: 00000000000 Nr Dowodu/Paszportu: XXX00000 

tel. kontaktowy:    +48 000000 

e- mail:    xxxxx@ww.pl 

   
Rodzaj imprezy: Rejs na jachcie w Chorwacji  Miejsce z/do:     

Liczba miejsc:  …  os.     Transport:         

Termin:             od 00.00.0000 - godz.17.00 zaokrętowanie do 00.00.0000 - godz.09.00 wyokrętowanie   

 
 

UCZESTNIK REJSU wpłaci YACHTICA CHARTER kwotę podaną w umowie 0000 zł tytułem opłaty w ostatecznym 

terminie do dnia 00.00.0000 

 

Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w „Warunkach uczestnictwa w rejsie morskim” i ma moc 

prawną. UCZESTNIK wpłaci zaliczkę w wysokości 00 % kwoty równej 000 zł do dnia 00.00.0000 oraz drugą ratę 

w wysokości 00 % kwoty równej 0000 zł do dnia 00.00.0000. wzór 

 
W tytule przelewu proszę podać termin rejsu i nazwisko uczestnika: „00.00 – 00.00.0000, Jan Kowalski” 

 

Cena obejmuje: koje na jachcie, opiekę polskiego, zawodowego kapitana, silnik zaburtowy do pontonu, paliwo do 

silnika zaburtowego, szkolenie z bezpieczeństwa żeglugi, szkolenie z podstawowej obsługi jachtu i urządzeń 

pokładowych, wystawienie opinii z rejsu potwierdzającej odbyty staż żeglarski, ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu, 

od następstw chorób przewlekłych, składka na TFG 

 

Cena nie obejmuje: kosztów wyżywienia, paliwa i opłat portowych, które załoga pokrywa ze wspólnej kasy jachtu 

(około 150 euro na tydzień/osoba) 

Płatne na miejscu; taksa turystyczna (1,30 euro/osoba/dzień); transitlog (160 euro/załoga); sprzątanie końcowe 

(10 euro/osoba), bezzwrotne ubezpieczenie kaucji (25 euro/osoba). 

 

Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w „Warunkach uczestnictwa w rejsie morskim”, które 

stanowią integralną cześć niniejszej Umowy. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji 

postanowień Umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej zawartej z Yachtica Charter Agata Omielczenkow, ul. 

Chmielna 2/3, 00-020 Warszawa 
 

 UCZESTNIK REJSU                       YACHTICA CHARTER 

 

 

 


