Podmínky účasti na kurzech jachtingu AZ Euro Yachting
Všeobecná ustanovení

U této akce má hlavní odpovědnost za řízení kapitán, proto zůstává kapitánovi ponechána volba plavební trasy. On
také rozhoduje o tom, kdy se může plout, kam povede trasa a kdy a jak se bude vjíždět do přístavu.
Každý člen posádky odpovídá sám za sebe a zbavuje kapitána veškerého ručení, jestliže dojde ke škodě osob nebo
předmětů způsobeného členem posádky.
Kapitán bude výslovně zbaven veškerého ručení vůči členům posádky za osobní škodu, pokud by kapitán přímo
nezpůsobil zranění člena posádky, nebo se za ně nemusel odpovídat pro hrubou nedbalost. Každý člen posádky je
sám odpovědný za své vlastní zdraví.
Předmětem ustanovení je použití lodi a jejího zařízení členy posádky včetně s tím spojeného přirozeného opotřebení
lodi a jejího zařízení.
Dále jsou předmětem ustanovení obvyklé služby zástupce pronajimatele ve výchozím přístavu lodi a pojištění lodního
trupu s vlastním zařízením lodi proti škodám a povinné ručení za loď.
Uzavřená pojištění nekryjí poškození osob na palubě, škody na předmětech, vnesených na palubu, jakož i škody,
vzniklé z úmyslu nebo z hrubé nedbalosti. Při škodách, vzniklých z úmyslu nebo hrubé nedbalosti se účastník vystavuje
postihu..
Pořadateli nevyplývá ze smlouvy odpovědnost pro případ války, atomových havárií, stávek, povstání, teroristických
akcí, sabotáží, přírodních katastrof, působení vyšší moci atd. Kdy nezodpovídá za případná zdržení, nebo komplikace
z výše uvedených možností vyplývající.
Práva a povinnosti pořadatele (cena zahrnuje)
Pořadatel zajistí pro akci loď – plachetnici, odpovídající počtu účastníků s kapitánem.
Pořadatel zajistí všechny učební materiály, mapy, plavební příručku, navigační pomůcky a vše co je třeba ke zdárnému
průběhu celé plavby
Pořadatel zajistí službu českého kapitána, který má odpovídající praxi, odpovídající typ vůdčího listu a dostatek
zkušeností k odbornému školení posádky a vedení lodi.
Pořadatel si vymiňuje právo, v případě kdy posádka nebude schopná spolupráce s kapitánem, omezit rizikové části
plavby tj.například noční plavby a pod. Pořadatel nemůže ovlivnit případné meteorologické problémy.
Pořadatel je oprávněn z provozních důvodů změnit výchozí přístav, o čemž je povinen včas informovat všechny
účastníky.
Práva a povinnosti účastníka (posádky)
Každý člen posádky, bude pod vedením kapitána spolupracovat při plavbě a plně dbát pokynů skippera. Každý člen
posádky bude pomáhat s prací na lodi.
Storno podmínky
Storno podmínky - při stornu od podpisu smlouvy do 30 dnů před naloděním činí storno poplatky 50% z ceny, a při
stornu od 30 tého dne do nalodění činí storno již 100% ceny. Storno musí být písemnou formou. Pokud se pořadateli
podaří najít náhradního účastníka, vrací pak původnímu účastníku jeho provedené úhrady po odečtení vzniklých
nákladů (maximálně 1.000,-Kč).
Pokud dojde ke stornu ze strany pořadatele, vrací pořadatel všechny úhrady, které do toho dne od účastníka obdržel.
Pořadatel nezodpovídá za případnou škodu, která stornem akce vznikne účastníkovi.
Termíny záloh a doplatků jsou uvedené v této přihlášce. Účastník je povinen dodržet termíny pro úhrady!
V případě prodlení je organizátor oprávněn odstoupit od smlouvy a to zcela bez náhrady.

