Regulamin rejsu
§1
1. Warunkiem uczestnictwa w rejsie jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie niniejszego
regulaminu
§2
Prawa i obowiązki uczestników
1. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania uczestnik obowiązany jest stosować się do
wszelkich wskazań sternika dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki
morskiej i przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie.
2. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku rejsu
zagrażającego interesom innych pasażerom lub zasadom bezpieczeństwa, Sternik może bez
konsekwencji finansowych z tego tytułu wyokrętować go.
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Przebieg rejsu i reklamacje :
§3
Organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie
trwania rejsu z przyczyn od niego nie zależnych (np.: działanie siły wyższej, awaria jachtu lub
wyposażenia, decyzje lokalnych władz państwowych itp.) Zastrzega sobie prawo zmiany trasy
rejsu oraz ilości i kolejności odwiedzanych miejsc/przystanków wynikających z zaistniałych
warunków pogodowych oraz ze względu na bezpieczeństwo załogi, pasażerów i jachtu.
Organizator rejsu nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni
wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika rejsu jak np. spóźnienie się na
miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu itp.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione przez niego na
jachcie, lub zniszczone w trakcie rejsu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora H2O
Limo.
Za szkody powstałe na jachcie z przyczyny uczestnika odpowiedzialność ponosi uczestnik. W
przypadku poniesienia z tego tytułu strat, H2O Limo może domagać się od uczestnika
odszkodowania.
Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu rejsu podejmuje Sternik Jachtu, mając na uwadze
bezpieczeństwo uczestników rejsu oraz jachtu.
W trakcie rejsu jachtem sternik. Uczestnicy rejsu zobowiązani są wykonywać wszelkie jego
polecenia natychmiast, bez dyskusji i sprzeciwów.
Uczestnikom rejsu nie wolno bez zgody sternika:
a) opuszczać jachtu lub rejonu cumowania w godzinach postoju i w porze nocnej.
b) Pływać lub kąpać się - także w czasie wolnym w miejscach nieoznakowanych jako
kąpieliska strzeżone z dozorem WOP na miejscu. Zabronione są kąpiele w trakcie
żeglowania lub kotwiczenia jachtu na akwenie.
Zabrania się picia alkoholu i palenia tytoniu, oraz używania jakichkolwiek środków
odurzających pod jakąkolwiek postacią w trakcie rejsu. Uczestnicy, którzy nie zastosują się do
tego, mogą być usuwani z grona uczestników rejsu bez zwrotu poniesionych kosztów.
Zabrania się palenie tytoniu na pokładzie jachtu.
Obowiązują zakazy:
• wchodzenia z rufy jachtu do wody przy pracującym silniku,
• popychania się na jachcie, wrzucania do wody, kąpieli samodzielnych, oraz kąpieli z jachtu
w czasie żeglugi lub stojącego na kotwicy na otwartym akwenie (wyjątek: dopuszczalne po
zezwoleniu ratownika WOPR pod jego nadzorem),
• wchodzenia na jacht bez otrzepania i wytarcia obuwia;

