REGULAMIN
rejsu turystycznego
WOSiR Szelment sp. z o.o.

§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w rejsie turystycznym katamaranem po
jeziorze Szelment Wielki, którego organizatorem jest WOSiR Szelment sp. z o.o. Szelment 2,
16-404 Jeleniewo.
2. W niniejszym regulaminie „katamaran” oznacza jednostkę pływającą armatora WOSiR
Szelment sp. z o.o.
§ 2.
1. Obsługa katamaranu przed rejsem informuje pasażerów o niniejszym regulaminie oraz
zapoznaje pasażerów z zasadami bezpieczeństwa oraz innymi właściwymi przepisami.
2. Każdy pasażer, po wejściu na pokład katamaranu, decydując się na odbycie rejsu,
zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i poleceń
wydawanych przez sternika.
3. Podczas rejsu, na przystaniach i w miejscach cumowniczych, do których przybija katamaran,
każdy pasażer musi przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosować
się do poleceń wydawanych przez sternika.
4. Sternik katamarnu ma prawo odmówić udziału w rejsie lub usunąć z pokładu pasażerów,
którzy:
a) naruszają porządek publiczny
b) nie przestrzegają niniejszego regulaminu
c) wykazują oznaki wskazujące na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
d) w jakikolwiek inny sposób stanowią zagrożenie dla pozostałych pasażerów katamaranu,
załogi lub mienia armatora.
5. Każdy pełnoletni pasażer lub opiekun prawny pasażera małoletniego odpowiada materialnie
przed armatorem za wyrządzone na mieniu armatora szkody.
6. Dzieci i osoby małoletnie przebywające na pokładzie muszą znajdować się pod opieką
wyznaczonych opiekunów w liczbie jeden opiekun na nie więcej niż pieć dzieci (osób
małoletnich). Szczególną opiekę należy zapewnić dzieciom wsiadającym i wysiadającym
z katamaranu
7. Za przedmioty należące do pasażera, wniesione na pokład, które ulegną zniszczeniu lub
zaginięciu (np. wpadną do wody) armator oraz załoga katamarnu nie ponoszą
odpowiedzialności.
§ 3.
1. Obowiązuje
zakaz
wnoszenia
i
spożywania
napojów
alkoholowych.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach sternik może udzielić
na wprowadzenie zwierzęcia jednorazowej zgody.
2. Zabrania się wchodzenia na pokład katamarana w obuwiu na wysokim obcasie.
3. Zabrania się pod karą grzywny wrzucania do wody śmieci oraz innych przedmiotów.
4. Podczas manewrów dobijania i odchodzenia od przystani lub innych miejsc postoju, należy

zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie, w każdym przypadku, stosować się do
poleceń sternika. W szczególności zabrania się wychylania, wysuwania rąk i nóg poza
barierki ochronne katamaranu, co mogłoby spowodować nieszczęśliwy wypadek.
§ 4.
1. Armator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w rejsach spowodowanych
złymi warunkami hydrologicznymi, atmosferycznymi i awariami silnika lub urządzeń
katamaranu.
2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów lub załogi katamaranu
sternik jest uprawniony do natychmiastowego przerwania rejsu i dopłynięcia do najbliższej
przystani lub brzegu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje w sezonie letnim 2021 r.

