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WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSIE „HARCERZE NA STS KPT. BORCHARDT”:
1. Organizator: Organizatorem rejsu na STS KPT. Borchardt jest Hufiec ZHP Kraków - Nowa
Huta im. Mariusza Zaruskiego.
2. Termin : 25.05.-01.06.2019 r.
3. Trasa: Gdańsk - Hel – Karlskorona – Bornholm – Sassnitz - Świnoujście
Zaokrętowanie - Gdańsk 25.05.2018 ok. godz. 16.00
Wyokrętowanie - Świnoujście 01.06.2018 ok. godz. 10.00
Możliwa zmiana trasy ze względu na warunki pogodowe.
4. 3. Opłaty:
2000,00 pln - dla członków Hufca ZHP Kraków - Nowa Huta
2200,00 pln - pozostałe osoby
Płatne w ratach :
1 Rata - 200,00 pln płatne do 7 dni od daty wypełnienia zgłoszenia
2 rata - 500,00 pln płatne do 20.12.2018
3 rata - 500,00 pln do 15.02.2019
4 rata - 500, 00 pln do 15.03.2019
5 rata - 300,00 pln do 20.04.2019 (500,00 pln dla uczestników spoza hufca Kraków - Nowa
Huta)
Wpłata na konto Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta :
Konto: Raiffeisen Polbank nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646
Tytułem: imię i nazwisko uczestnika, wpłata raty za rejs Harcerze na S/Y kpt. Borchardt
5. Uczestnicy :
- osoby urodzone przed 31/12/2004
- udział młodszych uczestników (13+) jest możliwy za zgodą organizatorów rejsu (Hufiec
ZHP Kraków – Nowa Huta)

- nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie
6. Zapewniamy:
 7 noclegów na pokładzie,
 pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie, w tym nielimitowane napoje),
 profesjonalną obsługę statku ,
 szkolenie żeglarskie,
 wycieczka rowerowa na Bornholmie
 opłaty portowe,
 ubezpieczenie
Opłata nie obejmuje:
- dojazdu do miejsca rozpoczęcie rejsu i z miejsca zakończenia rejsu
- aktywności i biletów wstępu w portach - w czasie wolnym
7. Zgłoszenia i uczestnictwo:
- zgłoszenie na rejs odbywa się za pomocą ankiety rekrutacyjnej :
http://bit.ly/2D6wHYz
- pierwszeństwo udziału w rejsie mają członkowie Hufca ZHP Kraków - Nowa Huta
- o udziale w rejsie decyduje kolejność zgłoszeń
- termin zgłoszeń 15.01.2019 r.
- uczestnicy pełnią funkcję załogi szkolnej (udział w wachtach nawigacyjnych - nawigacja,
sterowanie, praca przy żaglach; praca w kambuzie - przygotowanie posiłków dla załogi pod
okiem okrętowego kuka)
- uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia organizatorowi ankiety
medycznej
- uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania oraz przestrzegania
"Regulaminu rejsu morskiego na STS Kpt. Borchardt"
- w przypadku niepełnoletnich uczestników niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda
rodziców/prawnych opiekunów
- uczestnik zobowiązany jest do opłacenia kosztów rejsu zgodnie z ustalonym
harmonogramem wpłat
- w przypadku rezygnacji z rejsu kwota pierwszej raty nie jest zwracana (200,00 pln).
Pozostałe koszty będą zwrócone pod warunkiem znalezienia zastępstwa za uczestnika.
8. Kontakt do organizatora:
hm. Dominika Dąbrowska-Hojnor, tel. 501 664 706,
mail: dominika.dabrowska.hojnor@gmail.com
www.kapitanborchardt.pl
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