
Umowa uczestnictwa w rejsie na żaglowcu STS Kapitan Borchardt

§1

Przedmiot i czas trwania umowy 

1. Przedmiotem umowy jest oddanie do wyłącznej dyspozycji Czarterującego statku morskiego
będącego własnością Armatora wraz z załogą stałą.

2. Ustala się, iż istotne warunki umowy ze strony Armatora zawarte są w § 5 i polegają na
spełnieniu zobowiązań w nim określonych, zaś ze strony Czarterującego zawarte są w § 4 i
polegają na spełnieniu obowiązków i wymagań tam opisanych.

3. Termin czarteru: 26.08.2023 – 02.09.2023.

4. Planowany port zaokrętowania załogi: Lubeka.

5. Planowany port wyokrętowania załogi: Gdańsk.

6. Planowane porty mogą ulec zmianie na skutek działania warunków atmosferycznych, siły
wyższej, bądź osób trzecich, za których działania Armator nie ponosi odpowiedzialności.

W takim przypadku Armator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualne zmiany 
organizacji transportu uczestników rejsu. Armator dołoży wszelkich starań, aby porty wymienione 
w umowie zostały utrzymane. 

7. Zaokrętowanie załogi odbywa się o godzinie 15.00 w dniu rozpoczęcia rejsu, wyokrętowanie o
godzinie 11.00 w dniu zakończenia rejsu.

8. Trasa rejsu zakłada/nie zakłada odwiedzenia minimum 1 portu pośredniego.

9. Ostateczna trasa ustalana jest przez Kapitana statku w dniu rozpoczęcia rejsu, w
porozumieniu z Czarterującym, z uwzględnieniem aktualnie panujących warunków
atmosferycznych oraz bezpieczeństwa żeglugi.

§3

Wydanie i stan Statku 

1. Armator zobowiązuje się przekazać Statek przystosowany do celów przewidzianych umową do
dyspozycji Czarterującego w dniu 26.08.2023 o godz. 15:00 w Lubece .

2. Rejs zakończy się w Gdańsku dnia 02.09.2023 do godziny 11:00.

3. Po zakończeniu umowy Czarterujący zwróci Armatorowi Statek w stanie niepogorszonym.

4. Czarterujący zadba, by zwracany Statek był czysty, wysprzątany i opróżniony z
bagażu Czarterującego. W przypadku odstąpienia od sprzątania statku przez Czarterującego
cena za czarter zostaje podwyższona o kwotę 1000 złotych (słownie: tysiąc PLN).

..... 

§4

Obowiązki Czarterującego 

1. Czarterujący zobowiązuje się obsadzić statek załogą w liczbie do 32 osób,
które zaakceptowały i podpisały Warunki uczestnictwa w rejsie morskim na STS
Kapitan Borchardt (zał. 1) oraz przedłożyły wypełnioną ankietę o stanie zdrowia wraz
z oświadczeniem lekarza (jeśli wymagane). Podpisanie warunków uczestnictwa jest równoważne
z wyrażeniem przez uczestnika zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych w zgodności z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 133, pozycja 883. W
sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Kodeksu
Cywilnego. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, wymagana jest pisemna zgoda obojga
rodziców/opiekunów na udział małoletniego w rejsie.



..... 

§5

Obowiązki Armatora 

1. Armator zobowiązuje się udostępnić Czarterującemu Statek gotowy i zdatny do
żeglugi, wyposażony w paliwo oraz zaopatrzony w artykuły niezbędne dla załogi na czas trwania
rejsu (posiłki w liczbie trzech dziennie), obsadzony załogą kwalifikowaną, posiadający aktualne
certyfikaty wymagane przez Kodeks Morski.

2. Armator zapewnia, że Statek posiada wymagane prawem dokumenty dopuszczające
do uprawiania żeglugi.

Załączniki: 

1. Warunki uczestnictwa w rejsie morskim na STS Kapitan Borchardt

2. Ankieta medyczna Skłodowscy Yachting KB Sp. z o.o.



Załącznik nr 1. do Umowy uczestnictwa w rejsie na żaglowcu STS Kapitan Borchardt 

Warunki uczestnictwa w rejsie morskim na STS Kapitan Borchardt. 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument zawiera warunki uczestnictwa w rejsach morskich organizowanych

na żaglowcu STS Kapitan Borchardt, zwane dalej Warunkami. 

2. Warunki stanowią integralną część umowy zawieranej pomiędzy zamierzającym odbyć

rejs na żaglowcu STS Kapitan Borchardt, zwanym dalej Uczestnikiem, a Fundacją im. Karola 

Olgierda Borchardta, zwaną dalej Fundacją. 

3. Podpisanie umowy przez Uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją i zgodą na

przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszych Warunkach. 

§2. Dopuszczenie do uczestnictwa w rejsie

1. Uczestnikiem może zostać osoba pełnoletnia lub powyżej 13 roku życia po przedłożeniu

pisemnej zgody opiekunów prawnych. 

2. Każdy Uczestnik rejsu jest zobowiązany do wypełnienia i przedłożenia Fundacji ankiety

dotyczącej stanu zdrowia, wypełnionej zgodnie z najlepszą wiedzą Uczestnika.         W przypadku 

wątpliwości odnośnie własnego stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej Uczestnik ma 

obowiązek zasięgnąć opinii lekarza co do możliwości uczestnictwa w rejsie. 

3. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii lekarskiej, Uczestnik ma obowiązek

dostarczyć Fundacji zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w rejsie, najpóźniej na 

tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia rejsu. Jeśli Uczestnik dokonał zapisu         

w terminie bliższym niż tydzień przed datą rozpoczęcia rejsu i nie jest możliwe dostarczenie 

zaświadczenia lekarskiego przed wejściem na pokład, Uczestnik jest obowiązany przesłać skan 

zaświadczenia lekarskiego drogą elektroniczną, a oryginał doręczyć Kapitanowi w momencie 

zaokrętowania. 

4. Uczestnik przyjmujący leki stale lub okresowo w trakcie trwania rejsu, jest zobowiązany

zgłosić ten fakt Fundacji i poinformować o charakterze stosowanych medykamentów. 

Informacja ta umożliwi poprawną reakcję załogi w ewentualnych nagłych przypadkach. 

§3. Warunki płatności

1. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłat zgodnie  z terminami zawartymi  w

Umowie na wskazane w niej konto. 

2. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, Fundacja ma prawo rozwiązać umowę ze

skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku rozwiązanie umowy jest traktowane jako 

odstąpienie Uczestnika od umowy, a uregulowanie płatności przebiega zgodnie           
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z postanowieniami zawartymi w §4 pkt 3 i 4. Fundacja ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

Uczestnika o rozwiązaniu umowy. 

§4. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika oraz zmiana Uczestnika

1. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie.

2. Za datę odstąpienia od umowy uznaje się datę otrzymania przez Fundację pisma

informującego o zaistniałym fakcie. W przypadku trudności lub niemożności zawiadomienia 

Fundacji o wypowiedzeniu umowy pisemnie lub drogą elektroniczną, jest on obowiązany 

poinformować o fakcie telefonicznie. Uczestnik w każdym przypadku ma obowiązek dostarczyć 

drogą pocztową wypowiedzenie umowy w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym 

podpisem. Fundacja po otrzymaniu pisma drogą elektroniczną bądź pocztową zawiadamia 

Uczestnika o tym fakcie oraz o akceptacji wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od Umowy może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów poniesionych

uprzednio przez Fundację, jeśli takie wystąpiły. 

4. W przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy, oprócz kosztów z §4 pkt 3, Fundacja

ma prawo potrącić od uiszczonej przez Uczestnika kwoty opłatę skalkulowaną procentowo od 

wynagrodzenia za rejs, lecz w wysokości nie przekraczającej: 

◦ 75% tego wynagrodzenia przy rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu,

◦ 100% tego wynagrodzenia przy rezygnacji do 15 dni przed datą rozpoczęcia rejsu.

Jeśli wartość uiszczonej przez Uczestnika kwoty przewyższa wysokość kwoty podlegającej 

potrąceniu, Uczestnikowi przysługuje zwrot różnicy między tymi kwotami. 

5. Uczestnik ma prawo przeniesienia praw wynikających z zawartej Umowy na inną osobę

po uzgodnieniu z Fundacją.   

6. W celu przeniesienia praw na innego Uczestnika, Uczestnik przenoszący prawa musi

złożyć oświadczenie o woli przekazania uprzednio wpłaconych kwot na rzecz wskazanej osoby, 

nabywającej prawa. Uczestnik nabywający prawa do rejsu jest zobowiązany do podpisania 

odrębnej umowy, co wiąże się z koniecznością spełnienia i akceptacją postanowień Warunków. 

Rozliczenie już wpłaconych kwot następuje indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem 

przenoszącym prawa, a Uczestnikiem, na którego prawa są przenoszone. Fundacja nie jest 

stroną w wyżej wymienionym rozliczeniu. 

7. Przeniesienie praw na innego Uczestnika nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw

do usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, np. towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Wynikające z tego dodatkowe koszty są zależne od opłat przyjętych przez zewnętrznych 
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usługodawców i w razie wystąpienia muszą zostać pokryte przez Uczestnika nabywającego 

prawa. 

 

§5. Zmiany warunków umowy oraz odwołanie rejsu 

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dotrzymania warunków umowy 

w związku z zaistnieniem czynników nie podlegających kontroli Fundacji, w szczególności           

w wyniku warunków pogodowych, wypadków, awarii, działań i zaniechań osób trzecich, a także 

Uczestników. Jednocześnie Fundacja zobowiązuje się do współpracy z Uczestnikami rejsu w celu 

minimalizacji szkód i kosztów wynikłych w związku z zaistnieniem wyżej wymienionych 

czynników. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany trasy rejsu, odwiedzanych portów i długości 

postoju w związku z zaistnieniem czynników wymienionych w §5 pkt 1, jak i w celu uniknięcia 

potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pasażerów, oraz bezpieczeństwa statku. 

3. Fundacja ma prawo odwołać planowany rejs w wyniku zaistnienia czynników 

wymienionych w §5 pkt 1. W takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu całości wniesionego 

przez Uczestnika wynagrodzenia za rejs.   

4. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 chętnych na planowany rejs, Fundacja 

zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym 

terminem jego rozpoczęcia. W takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu całości wniesionego 

przez Uczestnika wynagrodzenia za rejs.  

 

§6. Zachowanie Uczestnika rejsu 

1. Uczestnik rejsu ma obowiązek w pełni podporządkować się decyzjom i poleceniom 

Kapitana żaglowca STS Kapitan Borchardt, a w drugiej kolejności także pozostałych członków 

załogi zawodowej, w szczególności oficera wachtowego, a w przypadku zorganizowanego 

transportu również opiekuna grupy. 

2. Uczestnik rejsu ma obowiązek brania czynnego udziału w życiu żaglowca i wykonywania 

czynności związanych z jego prowadzeniem, nawigacją, pracą z żaglami, zapewnieniem 

bezpieczeństwa, pomocą w przygotowaniu i rozdysponowaniu posiłków, a także utrzymaniem 

czystości. 

3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego 

zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających na żaglowcu będącym       w drodze. 

4. W przypadku złamania przez Uczestnika rejsu zasad określonych w §6 pkt 1–3, bądź         

w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi i samego 
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żaglowca, Fundacja lub Kapitan statku mają prawo do odstąpienia od umowy z winy Uczestnika 

ze skutkiem natychmiastowym i zastosowania środków mających na celu przywrócenie 

bezpieczeństwa żeglugi.  Jest to równoznaczne z koniecznością opuszczenia żaglowca przez 

Uczestnika w najbliższym porcie. Wszystkie koszty pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do 

kraju ponosi Uczestnik. 

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku własnych działań w czasie

trwania rejsu. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkody w miejscu jej powstania, a w razie 

braku możliwości w terminie do dwóch tygodni od otrzymania rachunku. 

6. Odpowiedzialność za zachowanie osoby nieletniej i wyrządzone przez nią szkody

ponoszą jej opiekunowie prawni. 

§7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu.

Fundacja ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji klienta licząc od dnia wpłynięcia reklamacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać

polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Fundacji. 

Szczecin, 22.04.2018   Fundacja im. K.O.Borchardta 

     Prezes 

 Halina Maińska 



Oświadczenie o stanie zdrowia 

Firma Skłodowscy Yachting KB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, armator żaglowca STS Kapitan 

Borchardt dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom na pokładzie statku. 

Chcemy, aby uczestnicy rejsów byli świadomi konieczności wzięcia odpowiedzialności za swoje własne 

bezpieczeństwo. Twój zły stan zdrowia to ryzyko nie tylko dla Ciebie, ale również dla innych załogantów, 

mogące poważnie zakłócić program żeglugi statku. Niniejsze oświadczenie ma na celu zapobiec 

nieporozumieniom odnośnie tego, kto może bezpiecznie uczestniczyć w rejsie morskim oraz pomóc  

w zapewnieniu właściwej pomocy medycznej w razie wypadku. Uprzejmie prosimy o wypełnienie  

ankiety i odesłanie jej do biura armatorskiego. Jednocześnie zapewniamy, że poniższe dane nie będą 

wykorzystywane w innych celach, aniżeli zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikowi rejsu. 

Czy cierpisz na cukrzycę lub epilepsję? 
Czy masz problemy z sercem? 
Czy masz problemy z oddychaniem? 
Czy potrzebujesz pomocy przy pokonywaniu stromych schodów? 
Czy przeszedłeś przeszczep narządu wewnętrznego? 
Czy jesteś w ciąży? 
Czy cierpisz na jakąkolwiek inną przypadłość o której powinniśmy wiedzieć? 

□ Tak     □ Nie

Jeśli tak, wymień: _______________________________________________________________________ 

Jakie leki przyjmujesz na stałe? 
______________________________________________________________________________________ 

□ Tak     □ Nie

Czy ze względów zdrowotnych jesteś na diecie? □ Tak     □ Nie

Jakiej? ___________________________________________________________________________________ 
Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek z pytań, poproś swojego lekarza o wypełnienie oświadczenia znajdującego się  
na końcu dokumentu. Jeśli masz wątpliwości, radzimy niezależnie skontaktować się z lekarzem lub specjalistą.  
Jeśli przyjmujesz leki, przed wypłynięciem upewnij się, że posiadasz zapas wystarczający na całą podróż. 

Poprzez podpisanie tego oświadczenia, deklarujesz, że jesteś świadom konsekwencji jakie mogą wynikać z zatajenia 
informacji o stanie zdrowia, łącznie z utratą ubezpieczenia. 

        _________________________________________ 
Imię i nazwisko Uczestnika 

_________________________________________ 
Data, miejsce, podpis  Uczestnika 

Oświadczenie lekarza 

(dotyczy osób, które odpowiedziały „tak” na którekolwiek z pytań ) 

Zaświadczam, że _____________________________________  może uczestniczyć w rejsie morskim w terminie: 
         (imię, nazwisko, data urodzenia) 

_______________________________________ 

___________________________ 
Data, miejsce, podpis Lekarza 
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