WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ AKADEMIĘ ŻEGLARSTWA FARWATER

UMOWA UCZESTNICTWA
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez FARWATER – RYSZARD BRAUN
nast%puje z chwil(: podpisania Umowy przez osob% pełnoletni( zgłaszaj(c( udział w imprezie turystycznej
lub jej rodzica / opiekuna prawnego oraz wpłacenia zaliczki w kwocie 600 zł od osoby w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Uczestnik zobowi(zany jest do zapłaty pozostałej kwoty dniu przyjazdu na wypoczynek lub w okresie 30
dni przed dat( przyjazdu. Do 30 dni przed imprez( mo2e te2 dokona3 zmiany jej charakteru lub terminu,
płac(c aktualnie obowi(zuj(c( cen% tej imprezy.
3. Uczestnik, kt5ry zawarł Umow% w terminie 30 dni i kr5tszym przed rozpocz%ciem imprezy jest
zobowi(zany do wpłaty pełnej kwoty za imprez% przy podpisaniu umowy.
4. Niedopełnienie przez Uczestnika dopłaty do 100% w oznaczonym terminie powoduje rezygnacj% z
wypoczynku wszystkich os5b zgłoszonych w umowie oraz rozwi(zanie umowy.
5. FARWATER – RYSZARD BRAUN mo2e podwy2szy3 cen% imprezy wył(cznie w przypadku wzrostu
koszt5w 2ywności, paliwa, działań i środk5w zwi(zanych z pandemi(, opłat urz%dowych, podatk5w i kurs5w
walut. Wpływ powy2szych okoliczności na podwy2szenie ceny musi by3 przez firm% udokumentowany, a
podwy2szenie ceny nie mo2e mie3 miejsca w okresie 30 dni przed dat( rozpocz%cia imprezy turystycznej.
Cena wypoczynku mo2e wzrosn(3 max. o 2,5 % (ok. 55 zł)
6. FARWATER – RYSZARD BRAUN mo2e odwoła3 dan( imprez%, bez ponoszenia dodatkowych koszt5w
własnych, z przyczyn wynikaj(cych wył(cznie przez zaniechania klienta, albo działania siły wy2szej.
7. FARWATER – RYSZARD BRAUN zastrzega sobie prawo do odwołania imprez z powodu braku
wymaganego minimum uczestnik5w. Powiadomienie uczestnika o odwołaniu imprezy z powodu braku
wymaganego minimum uczestnik5w, kt5re stanowi 30 % miejsc przewidzianych w danej imprezie, mo2e
nast(pi3 w formie pisemnej lub telefonicznej nie p5Aniej ni2 14 dni przed dniem rozpocz%cia imprezy. W
przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo do natychmiastowego otrzymania całości wniesionych
wcześniej wpłat, lub uczestnictwa w imprezie zast%pczej o tym samym standardzie w innym terminie.
REZYGNACJA Z IMPREZY
1. FARWATER – RYSZARD BRAUN gwarantuje zwrot koszt5w poniesionych przez Uczestnika przy
rezygnacji powy2ej 30 dni przed rozpocz%ciem imprezy turystycznej w wysokości 70 % wartości zakupionej
imprezy oraz 50 % przy rezygnacji pomi%dzy 30 dniem, a dat( rozpocz%cia imprezy turystycznej z
nast%puj(cych powod5w: nieszcz%śliwy wypadek, nagłe zachorowanie lub śmier3 uczestnika. Inne wa2ne,
losowe powody, rozpatrywane b%d( indywidualnie. 2. W przypadku zakazu organizacji wypoczynku w danym
regionie lub niezalecanych wyjazd5w wakacyjnych, przez uprawnione instytucje, z powodu sytuacji
zwi(zanej z rozprzestrzeniani m si% koronawirusa mo2liwe b%d(: przesuni%cie turnusu na inny, p5Aniejszy
termin, ewentualnie p zyszły rok lub ZWROT CAŁOŚCI ZALICZKI po rozwi(zaniu umowy przez jedn( ze
stron do 1 tygodnia przed rozp cz%ciem wypoczynku.
2. Zamiana uczestnika mo2liwa jest w ka2dym momencie do rozpocz%cia imprezy
3. W celu obni2enia koszt5w zwi(zanych z ewentualn( rezygnacj( z imprezy Uczestnik mo2e indywidualnie
wykupi3 ubezpieczenie Koszt5w Rezygnacji z Podr52y, oraz Koszt5w Przerwania w Imprez e Turystycznej.
4. FARWATER – RYSZARD BRAUN rekomenduje zawarcie dodatkowych ubezpieczeń zwi%kszaj(cych
zakres i wartoś3 sumy ubezpieczenia.
REALIZACJA UMOWY
1. FARWATER – RYSZARD BRAUN jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za
um5wion( jakoś3 świadczeń. Ewentualne reklamacje nale2y zgłasza3 w formie pisemnej w terminie do 30
dni od zakończenia imprezy.
2. Firma jest zobowi(zana do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi listem
poleconym najp5Aniej w ci(gu 14 dni.
3. Firma ma obowi(zek dokonania zwrotu wymagalnych i uzasadnionych roszczeń Uczestnika najp5Aniej w

terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.
4. Pełnoletni Uczestnicy zobowi(zani s( do pokrycia koszt5w wyrz(dzonych przez siebie szk5d, w
przypadku niepełnoletnich ich Rodzice / Opiekunowie Prawni.
5. W trakcie imprezy FARWATER – RYSZARD BRAUN jest zobowi(zany pom5c Uczestnikowi w realizacji
świadczeń wynikaj(cych z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikaj(cych z ubezpieczenia nast%puje
bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym.
6. Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz oferta katalogowa stanowi( integraln( cz%ś3 umowy.
8. Stronami umowy s( FARWATER – RYSZARD BRAUN oraz podpisuj(cy umow% uczestnictwa.
9. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszaj(ca udział w imprezie oraz podpisuj(ca Umow%, a
tak2e inne osoby obj%te Umow(.
10. W ramach realizacji imprezy FARWATER – RYSZARD BRAUN sporz(dza dokumentacj% fotograficzn( i
video, z kt5rej materiały mog( by3 u2yte w celach promocyjnych i reklamowych.
POSTANOWIENIA KOCOWE
1. FARWATER – RYSZARD BRAUN oświadcza, 2e posiada:
a) zaświadczenie Marszałka Wojew5dztwa Wielkopolskiego o wpisie do rejestru organizator5w i
pośrednik5w turystycznych nr 728 oraz nr ewidencyjny 9954,
b) gwarancj% ubezpieczeniow( turystyki nr G/2020/2001310 z dn. 25 maja 2020 roku wydan( przez ERGO –
Ubezpieczenia Podr52y / Oddział w Polsce,
c) zarejestrowany wypoczynek w MEN w Warszawie i zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Poznaniu
d) ubezpieczenie NNW dla uczestnik5w w zakresie podstawowym; suma ubezpieczenia 5.000,00 zł
e) pozytywn( opini% stra2y po2arnej dotycz(c( ośrodka „Folwark Amalia”
2. W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia gwarancyjnego szczeg5łowych informacji
udziela ERGO - Ubezpieczenia Podr52y Oddział w Polsce, Al. Grunwaldzka 413, 80 – 309 Gdańsk, tel.
+48 58 324 88 50. Gwarancja ta obejmuje sytuacj%, gdy biuro wbrew obowi(zkowi nie zapewnia
Uczestnikowi powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez klient5w w razie
niewykonania zobowi(zań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktowa3 si% z
właściwym Gwarantem, kt5ry po otrzymaniu zawiadomienia winien wypłaci3 zaliczk% na pokrycie koszt5w
powrotu lub dokona3 zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku, gdyby Gwarant odm5wił Uczestnikowi wypłaty
tej zaliczki lub zwrotu wniesionych wpłat, Uczestnik zgłasza wniosek do Marszałka Wojew5dztwa
Wielkopolskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa maj( zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

FARWATER – RYSZARD BRAUN

