
 Klub Żeglarski „KLAR”      41-800 Zabrze ul. Botaniczna 2

ZGŁOSZENIE NA REJS ŻEGLARSKI  -  20.....

Proszę o przydzielenie jachtu żaglowego typu  „Venus”, „Tango 780 S” (*)
*) niepotrzebne skreślić.

w terminie od ............................................do..............................................

DANE PROWADZĄCEGO JACHT

1.  Nazwisko i imię  .............................................................................

2.  Adres                                       .............................................................................

3.  Data i miejsce urodzenia         .............................................................................

4. Nr i seria dokumentu tożsamości .........................................................................

5.  Telefon kontaktowy                     .........................................................................

POSIADANE UPRAWNINIA

1. Stopień żeglarski                           ..........................................

2. Numer patentu                              ..........................................

3. Data i miejsce wydania                 ..........................................

4. Numer książeczki żeglarskiej        ..........................................

POPRZEDNIE REJSY 

LP       ROK TYP JACHTU FUNKCJA

1.
2.
3.

 
OŚWIADCZENIE

Powyższe dane  podałem zgodnie z prawdą i zapoznałem się z regulaminem 
zamieszczonym na odwrocie.

UWAGA
ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANE BEZ WPŁACENIA KAUCJI.

         .............................
           podpis
Data wpłynięcia zgłoszenia            ........................................

Przyjmujący zgłoszenie i kaucję     ........................................

( VERTE ).......przeczytaj na odwrocie, WAŻNE  !!!!!  



ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU Klubu Żeglarskiego " KLAR "

Osoba korzystająca ze sprzętu, ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za 
załogę, oraz powierzony sprzęt i zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego 
regulaminu, etyki żeglarskiej i ekologii środowiska.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie jachtu, zobowiązana jest do wpłacenia opłaty  
gwarancyjnej przy składaniu wniosku i opłaty czarterowej w terminie ustalonym przez 
Zarząd.

2. Nie wniesienie opłaty czarterowej w wyznaczonym terminie, traktowane będzie jako 
rezygnacja z rejsu.

3. Prowadzący jacht, zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób bezpieczny nie 
powodujący uszkodzeń.

4. Wymiany załóg odbywają się w soboty, w godzinach od 08.00 do 13.00, w terminach 
określonych w harmonogramie rejsów znajdującym się w Dzienniku Jachtowym.

5. Za straty wynikłe z nieobecności wynajmującego jacht odpowiada;

do godziny  13.00 - osoba zdająca,
po godzinie 13.00 - osoba odbierająca.

Osoba odbierająca jacht  jest zobowiązana;

1. Stawić się w terminie określonym w pkt. 4.
2. Okazać rachunek za czarter jachtu osobie zdającej.

UWAGA !!!          Utratę kaucji powoduje: 

1. Nieprzestrzeganie w/w. regulaminu.
2. Rezygnacja z rejsu, po uprzedniej akceptacji przyznanego czarteru.
3. Nie odebranie kaucji do końca roku kalendarzowego.

WYPOSAŻENIE JACHTU - ( typ; VENUS, Tango )  

1. Kompletne wyposażenie żeglarskie.
2. Sprzęt hotelowy.
3. Sprzęt kuchenny.
4.  Venus;  silnik  4 kM  ( Yamacha)  
5. Tango;  silnik  6 kM  (Tohatsu)  akumulator, instalacja elektryczna, ładowanie.

TERMINY REJSÓW - 2018

I .        09.06.  -  23.06.
II. 23.06.  -  07.07.
III. 07.07.  -  21.07.
IV. 21.07.  -  04.08.
V. 04.08.  -  18.08.
VI. 18.08.  -  01.09. 
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