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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
w Projekcie „Na Szlaku Wielkich Wypraw” 

realizowany przez Pałac Młodzieży–Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie 
 
 

 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

§1 
 

1. Projekt „Na Szlaku Wielkich Wypraw”, realizowany jest przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji  
w Szczecinie, w ramach działań Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej (zwany dalej 
Organizatorem). 

2. Projekt skierowany jest do uczestników Szkolnych Kół Edukacji Morskiej (w skrócie SKEM) zrzeszonych  
w Szczecińskim Programie Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, uczniów szczecińskich placówek oświatowych oraz dzieci  
i młodzieży spoza Gminy Miasto Szczecin, zwanych dalej Uczestnikami. 

3. Celem Projektu jest zdobywanie wiedzy i doświadczenia żeglarskiego przez dzieci i młodzież oraz promocja Miasta Szczecin 
i  Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 

4. Projekt realizowany jest w formie dwóch rejsów edukacyjnych organizowanych na żaglowcu STS Kapitan Borchardt 
wg harmonogramu: 

 

Etap rejsu i termin Trasa 

I etap (15-22 sierpnia 2020 r.) 
Bremerhaven - Frederikshavn 
(z możliwością zawinięcia do portów Esbjerg oraz Thyboron) 

II etap (22-29 sierpnia 2020 r.) 
Frederikshavn – Świnoujście /Szczecin 
(z możliwością zawinięcia do portów Halmstad oraz Ystad) 

 
5. Przejazdy planowane są z/do Pałacu Młodzieży w Szczecinie, al. Piastów 7w terminach: 

 

Etap rejsu Wyjazd Powrót 

I etap 15 sierpnia 2020 r. do Bremerhaven 22/23 sierpnia 2020 r. z Frederikshavn 

II etap 21/22 sierpnia 2020 r. z Frederikshavn 29 sierpnia 2020 r. 

 
6. Projekt jest przedstawiony na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl (w zakładce „Rejsy 2020”). 
7. Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin  

nie posiadającą osobowości prawnej. 
8. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Pałacu Młodzieży, przy al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, pokój 02 sekretariat. Biuro 

czynne jest w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 17.00, w piątek w godz. 9.00 - 16.00. 
9. Okres realizacji Projektu: 22.01.2020 r. do 31.08.2020 r. 
10. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miasto Szczecin. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 2 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyłonienia uczestników, zasady uczestnictwa w projekcie pt. 

„Na Szlaku Wielkich Wypraw” zwanym dalej „Projektem”, prawa i obowiązki organizatora i uczestnika Projektu. 
2. Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, będzie dążyć do zakwalifikowania 56 uczestników Projektu 

(po 28 uczestników na każdy z etapów). 
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r. wg kryteriów opisanych w § 3. Każdy 

uczestnik Projektu winien posiadać umiejętność pływania i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do odbycia rejsu morskiego. 
 

http://www.palac.szczecin.pl/
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WARUNKI UCZESTNICTWA 
§ 3 

 
1. Kandydat na uczestnika Projektu w rejsie na żaglowcu STS Kapitan Borchardt musi spełniać następujące warunki: 

a. najpóźniej w dniu 31.03.2020 r. będzie miał ukończony 13 rok życia; 
b. znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym; 
c. za pomocą zaświadczenia lekarskiego wykazać, że jego stan zdrowia zezwala na udział w projekcie; 
d. posiadać zdolności i umiejętności żeglarskie, artystyczne, sportowe; 
e. posiadać umiejętność pływania; 
f. mieć nieposzlakowaną opinię szkoły. 

2. Pierwszeństwo w rekrutacji mają uczestnicy Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 
(uczestnicy SKEM), następnie uczniowie Gminy Miasto Szczecin. 

3. Warunkiem zakwalifikowania się do procesu rekrutacji i do uczestnictwa w Projekcie (po spełnieniu kryteriów określonych 
w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu), jest wypełnienie i podpisanie dokumentu „Deklaracja uczestnika”  
wraz ze wszystkimi zgodami, oświadczeniami, opiniami. Kompletny podpisany dokument należy przesłać skanem  
na adres e’mail: rejsy@palac.szczecin.pl oraz złożyć w wersji oryginalnej (papierowej) w Biurze Projektu,  
adres: al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, pokój 02 sekretariat, w terminie określonym w § 4 ust. 4. W imieniu niepełnoletniego 
uczestnika wszystkie dokumenty podpisują jego rodzice/opiekunowie prawni. 

4. Wymagane dokumenty składane do rekrutacji: 
a. Deklaracja uczestnika rejsu, która zawiera m.in.: 

 dane uczestnika Projektu; 

 zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w rejsie (w przypadku osób niepełnoletnich); 

 opinię wychowawcy lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat (w przypadku osób uczących się); 

 opinię opiekuna Szkolnego Koła Edukacji Morskiej (w przypadku działalności w SKEM); 

 zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku zgodnie z RODO; 

 wywiad medyczny o stanie zdrowia Uczestnika;  

 zaświadczenie lekarza o braku przeciwskazań do odbycia rejsu morskiego; 

 oświadczenia uczestnika Projektu oraz rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 
b. Książeczka osiągnięć ucznia - uczestnika Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 

(w przypadku działalności w SKEM). 
5. „Deklaracja uczestnika rejsu” dostępna jest na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl(w zakładce „Rejsy 2020”). 
6. Deklaracje przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione na właściwym druku.  
7. Organizator nie odpowiada za skuteczność przesłania dokumentacji pocztą elektroniczną i ewentualne konsekwencje jej 

nieotrzymania.  
 

ZASADY REKRUTACJI 
§ 4 

 
1. Proces  rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie.   
2. Organizację procesu rekrutacji oraz nabór osób do uczestnictwa w szkoleniach objętych Projektem prowadzi koordynator 

Projektu– kierownik Pracowni Edukacji Morskiej Pałacu Młodzieży. 
4. Nabór zgłoszeń od kandydatów na uczestników Projektu rozpocznie się od 10 lutego 2020 r. od godz. 15.00, a zakończy 

się najpóźniej 20 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00. Za datę zgłoszenia kandydata na uczestnika Projektu przyjmuje się 
dzień, w którym do Biura Projektu wpłynęła poprawnie wypełniona deklaracja uczestnika. Za dochowanie terminu 
określonego w § 4 ust. 3 uważa się datę złożenia. oryginalnej dokumentacji w Biurze Projektu. W przypadku przesyłki 
pocztowej uznaje się datę wpływu do Biura Projektu. 

5. Termin zakończenia naboru zgłoszeń jest terminem nieprzekraczalnym, z zastrzeżeniem treści ust. 6.  
6. W przypadku niezgłoszenia się 56 potencjalnych uczestników Projektu w w/w terminach przewiduje się możliwość 

przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 
7. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a. wypełnienie Deklaracji uczestnika rejsu; 
b. przesłanie skanu dokumentów do Biura Projektu na adres: rejsy@palac.szczecin.pl; 
c. dostarczenie oryginału lub przesłanie go do Biura Projektu; 
d. weryfikacji złożonych dokumentów; 
e. wyboru kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej określone w § 3; 
f. rozmowy kwalifikacyjnej – autoprezentacja kandydata; 

http://www.palac.szczecin.pl/
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g. wyboru uczestników przez Organizatora i sporządzeniu list uczestników Projektu; 
h. przesłanie pocztą elektroniczną informacji do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa  

w Projekcie; 
8. Przystąpienie kandydata na uczestnika Projektu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. 
9. Ocena złożonych deklaracji uczestnika rejsu oraz spełnienie kryteriów określonych w § 3 jest dokonywana przez Komisję 

Kwalifikacyjną składającą się z przedstawicieli Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie  
i Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

10. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyłonienie grupy uczestników Projektu „Na Szlaku Wielkich Wypraw”, 
którzy wezmą udział w rejsach na żaglowcu STS Kapitan Borchardt. 

 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

§ 5 
 

1. Organizator zobowiązuje się do: 
a. zorganizowania rejsów w terminie i na trasie, określonych w § 1 pkt 4, 
b. wyposażenia Uczestników w odzież z logotypami Projektu, 
c. zapewnienia Uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia na żaglowcu podczas rejsu, 
d. transportu uczestników Projektu na/ z rejsu (miejscem wyjazdu/ powrotu jest Pałac Młodzieży), 
e. zapewnienia uczestnikom ubezpieczenia podczas rejsu w zakresie: NW, NNW, ASS, OC na rzeczy, OC na osobie, 

kosztów leczenia za granicą na kwotę 100 000,00zł, 
f. zapewnienia opieki nad uczestnikami Projektu zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży, 
g. zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny podczas transportu oraz pobytu na żaglowcu,  
h. zorganizowania programu szkoleniowego z zakresu żeglarstwa, etykiety żeglarskiej i meteorologii.  

 
PRAWA ORGANIZATORA  

§ 6 
 

1. Organizator oraz działający w jego imieniu Kapitan zarządzający jednostką STS Kapitan Borchardt mają prawo 
zaplanować i zorganizować Uczestnikom przebieg rejsu, w tym zajęcia i prace żeglarskie, przydzielać poszczególnym 
członkom załogi zaokrętowanej na jednostce zadania i obowiązki oraz wprowadzać i egzekwować ich realizację, a także 
egzekwować zasady porządkowe i dyscyplinę.  

2. Kapitan w celu zachowania dyscypliny bezpieczeństwa na pokładzie STS Kapitan Borchardt, ma prawo do: 
a. wydawania instrukcji o charakterze organizacyjnym lub porządkowym, 
b. przerwania rejsu lub zmiany trasy rejsu spowodowane np. 

 złymi warunkami atmosferycznymi lub niekorzystnymi prognozami, 

 działaniem siły wyższej, która stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla załogi oraz jednostki, 

 wypadkiem lub podobnym zdarzeniem członka/członków załogi w czasie rejsu i związaną z tym koniecznością 
udzielenia pomocy medycznej na lądzie, 

 innymi zdarzeniami losowymi mogącymi zagrozić lub grożącymi bezpieczeństwu rejsu, w tym jego uczestnikom.  
3. Kapitan STS Kapitan Borchardt oraz kierownik Rejsu wyznaczony przez Organizatora mają prawo zastosowania wobec 

Uczestnika wszelkich środków wynikających z obowiązującego prawa morskiego, włącznie z usunięciem członka załogi - 
w przypadkach: 
a. niestosowania się do poleceń Kapitana, załogi stałej, kierownika Rejsu czy opiekunów wyznaczonych przez 

Organizatora, 
b. niestosowania się do Regulaminu obowiązującego na żaglowcu, 
c. stwarzania swoim zachowaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, zdrowia i życia pozostałych członków 

załogi i uczestników Projektu, 
d. używania środków zakazanych, w tym m.in. papierosów, alkoholu czy narkotyków podczas rejsu oraz w portach. 

4. Usunięcie (wyokrętowanie) uczestnika Projektu nastąpi w najbliższym porcie, do której wpłynie jednostka.  
5. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu lub używania innych używek zakazanych podczas uczestnictwa w rejsie, 

uczestnik Projektu może zostać poddany badaniu alkomatem lub innym testom na wykrycie używek zakazanych  
na co Rodzic /Opiekun prawny/pełnoletni Uczestnik niniejszym wyraża zgodę.  

6. W przypadkach wymienionych w § 6 ust. 3 Rodzicowi/Opiekunowi/pełnoletniemu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot 
kosztów uczestnictwa w Projekcie. Koszt transportu z portu wyokrętowania do miejsca zamieszkania pokrywa  



 

25 LAT 
SZCZECIŃSKIEGO  PROGRAMU  EDUKACJI  WODNEJ  I  ŻEGLARSKIEJ 

„MORZE  PRZYGODY - Z  WIATREM  W  ŻAGLACH” 
 

 

4 
 

we własnym zakresie Rodzic/Opiekun prawny/pełnoletni Uczestnik. W przypadku niepełnoletniego uczestnika Projektu 
Organizator zapewni mu opiekę do czasu przybycia Rodzica/Opiekuna prawnego na miejsce wyokrętowania. 

7. Organizator ma prawo skreślić Uczestnika z listy uczestniczących w Projekcie,  w przypadku: 
1) usunięcia Uczestnika z jednostki pływającej, zgodnie z treścią  §6 ust.3 Regulaminu, 
2) rażącego naruszania obowiązków określonych w § 7 ust. 3, 
3) nieprzedstawienia w terminie dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 4 oraz nieujawnienia informacji o stanie zdrowia 

Uczestnika, który był mu znany lub nieposiadania umiejętności, o których mowa w § 7 ust.5,  
4) zaistnienia okoliczności wskazanych w  § 9 ust.7. 

8.   Przyczyny wskazane w ust. 7 uznaje się za ważne powody skutkujące ewentualnym skreśleniem i zakończeniem udziału  
      Uczestnika w Projekcie. Skreślenie z listy Uczestników ma ten sam skutek jak rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy  
      na organizację i udział Uczestnika w Projekcie. 
9. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo pełnoletnich uczestników Projektu w portach (tj. gdy znajdują się poza 

pokładem jednostki) znajdujących się na trasie rejsu. 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu rejsu, w tym trasy rejsu ze względu na tzw. „siłę wyższą”  

(np. warunki atmosferyczne, nieprzewidziane inne zagrożenia). Z tego tytułu Rodzicowi/Opiekunowi 
prawnemu/pełnoletniemu Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie do Organizatora. 

 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
§ 7 

 
1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

a. złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 
b. uczestniczenia w spotkaniu organizacyjnym przed rejsem; 

2. Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować odrzuceniem kandydatury bądź skreśleniem z listy uczestników 
Projektu. Informacja o skreśleniu z listy uczestników Projektu zostanie przekazana drogą poczty elektronicznej.  

3. Uczestnik z chwilą zakwalifikowania się do Projektu, aż do ukończenia rejsu ma obowiązek: 
a) stosować się do niniejszego Regulaminu; 
b) stosować się do regulaminu żaglowca STS Kapitan Borchardt od chwili zaokrętowania do czasu wyokrętowania; 
c) stosować się do poleceń Kapitana, załogi stałej, oficerów, kierownika Rejsu oraz opiekunów wyznaczonego przez 

Organizatora; 
d) czynnie uczestniczyć w pracach na jednostce zgodnie z przydziałem do wachty oraz uczestnictwa w przydzielonych 

zadaniach i obowiązkach; 
e) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu na żaglowcu oraz podczas podróży; 
f) przestrzegać polecenia załogi stałej w zakresie rzeczy osobistych wniesionych na pokład na czas trwania rejsu,  

w tym przechowywania i korzystania z w/w rzeczy zarówno podczas prac żeglarskich jak i wypoczynku, 
g) przestrzegać zakazu spożywania alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, palenia tytoniu  

i papierosów elektronicznych w czasie żeglugi i postoju w portach; 
h) uczestniczyć w szkoleniach żeglarskich; 
i) czynnie uczestniczyć w promocji Miasta Szczecin w portach na trasie rejsu, w tym  zawsze w otrzymanej kurtce 

z oznaczeniami Miasta Szczecin i Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, 
j) uczestniczyć w wydarzeniach odbywających się w odwiedzanych portach, jeśli Organizator lub Kapitan podejmą 

decyzje, co do udziału w nich załogi jednostki.  
4. Uczestnik Projektu /Rodzic/Opiekun zobowiązany jest przed rozpoczęciem rejsu do poinformowania Organizatora 

o wszelkich zaistniałych dolegliwościach zdrowotnych niewskazanych w wywiadzie medycznym zamieszczonym 
w Deklaracji uczestnika rejsu.  

5. Rodzic/Opiekun oświadcza, że Uczestnik ma umiejętności pływackie w stopniu wystarczającym i pozwalającym  
na bezpieczne i samodzielne zachowanie się w wodzie gwarantujące jego bezpieczeństwo.  

6. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z winy ich dziecka (uczestnika 
Projektu) podczas podróży w autokarze lub na żaglowcu podczas rejsu. 
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SZKOLENIA 
§ 8 

 
1. W ramach cyklu szkoleń zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu żeglarstwa (budowa żaglowca, podstawowe instalacje, 

nawigacja i inne), etykiety żeglarskiej i meteorologii, który nawiązuje do wymagań Polskiego Związku Żeglarskiego 
dotyczących zdobywania i podnoszenia kwalifikacji żeglarskich. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w tym szkoleniu. 
 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 9 

 

1. Uczestnictwo w Projekcie jest odpłatne i w części pokrywane przez Uczestnika. Koszt całkowity obejmuje koszt 
zakwaterowania na żaglowcu, wyżywienie, przejazd autokarem oraz ubezpieczenie.  

2. Zniżki za udział w rejsie przysługują tylko i wyłącznie wymienionym poniżej Uczestnikom Projektu: 
2.1 . Uczeń – uczestnik Szkolnych Kół Edukacji Morskiej  

a) w wysokości 50% kosztu całkowitego – jako uczestnikowi SKEM na podstawie dostarczonej przy rekrutacji 
„Książeczki osiągnięć ucznia - uczestnika Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”;  

oraz 
b) w wysokości 8% kosztu całkowitego – w ramach dofinansowania Gminy Miasto Szczecin na wypoczynek dzieci  

i młodzieży, max. kwota 240,00 zł. 
2.2. Uczeń szczecińskiej publicznej szkoły/ placówki oświatowej 

a) w wysokości 8% kosztu całkowitego – w ramach dofinansowania Gminy Miasto Szczecin na wypoczynek dzieci  
i młodzieży, max. kwota 240,00 zł. 

3. Koszt ponoszony przez uczestnika Projektu za udział w rejsie, z zastrzeżeniem treści ust. 2 wynosi: 

Etap 
rejsu 

Trasa Termin 

Koszt całkowity 
rejsu na 1 os. 

(100 %) 

Uczeń szczecińskiej 
publicznej 

szkoły/placówki 
oświatowej  

Uczeń - 
uczestnik 

SKEM 

I Bremerhaven - Frederikshavn 15-22.08.2020 r. 2 800,00 2 560,00 1 400,00 

II Frederikshavn – Świnoujście /Szczecin 22-29.08.2020 r. 2 800,00 2 560,00 1 400,00 

 

4. Płatność za udział w Projekcie należy uiścić w dwóch ratach lub w całości na konto Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum 
Edukacji w Szczecinie: PKO BP I O/SZCZECIN31 1020 4795 0000 9602 0278 3934. 

5. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, etap rejsu oraz dopisać treść: Projekt „Na Szlaku Wielkich 
Wypraw”. 

a. pierwszą ratę w wysokości 500,00 zł należy uiścić do dnia 22 kwietnia 2020 r. 
b. drugą ratę w wysokości pozostałej ceny danego rejsu należy uiścić do dnia 15 maja 2020 r. 

6. Dochowaniem terminu wpłaty będzie uznanie wpłaty na rachunku bankowym Organizatora. 

7. Brak wpłaty (raty) jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie „Na Szlaku Wielkich Wypraw”. Uczestnik zostaje 

skreślony z listy uczestników Projektu. 

 

REZYGNACJA UCZESTNIKA/SKREŚLENIE Z LISTY 

§ 10 
 

1. W przypadku skreślenia z listy uczestników rejsu przez Organizatora, o czym Uczestnik poinformowany zostanie drogą 

poczty elektronicznej, lub rezygnacji Uczestnika z Projektu przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty w ustalonej w ust.  3 

wysokości, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 – koszty odstąpienia od Projektu.  

2. W celu zwrotu wpłaty należy złożyć stosowny wniosek (podanie) o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie oraz zwrotu 

wpłaconych środków finansowych do dyrektora Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.  

3. W przypadku wpływu stosownego wniosku do dnia 29.05.2020 r. Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu/pełnoletniemu 

Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 100% dokonanych przez niego wpłat.  
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4. W przypadku wpływu stosownego wniosku  do dnia 10.06.2020 r. Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu/pełnoletniemu 

Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 50% dokonanych przez niego wpłat co stanowi potrącenie rzeczywistych 

kosztów poniesionych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. 

5. W przypadku wpływu stosownego wniosku do dnia 17.06.2020 r. Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu 

Uczestnikowi przysługuje zwrot w wysokości 10% dokonanych przez niego wpłat co stanowi potrącenie rzeczywistych 

kosztów poniesionych przez Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. 

6. W przypadku niezłożenia stosownego wniosku o rezygnacji lub złożenia go po terminie 17.06.2020 r. nie przysługuje zwrot 

jakiejkolwiek kwoty. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kwot w wysokości określonej w ust.. 4-6 z kwoty wpłaconej przez Uczestnika. 

8. Potrącenie kwot w wysokości wskazanej ust. 4-6 wynika z poniesionych przez Organizatora kosztów organizacyjnych 

(opłaty, rezerwacje itp.). Rodzic/Opiekun prawny/ pełnoletni Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na stosowne potrącenie 

określonej procentowo kwoty z wpłaconej przez niego opłaty.  

 

ODWOŁANIE REJSU 
§ 11 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rejsu przed jego rozpoczęciem, w przypadku zaistnienia  

tzw. „siły wyższej” tj. czynników nieprzewidywalnych i niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Organizator 
zwróci Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu wpłaconą przez niego opłatę, pomniejszoną o ewentualne poniesione już przez 
Organizatora koszty organizacyjne. Przez siłę wyższą niezależną od Organizatora należy rozumieć m.in. czynniki 
pogodowe, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników rejsu, żałobę narodową, odstąpienie od organizacji rejsu przez 
właściciela jednostki pływającej lub odstąpienie z przyczyn zawinionych po stronie właściciela jednostki pływającej  
(np. wady techniczne żaglowca itp.).  

2. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu etapu rejsu spowodowanego zadziałaniem tzw. „siły wyższej” niezależnej  
od Organizatora (np. złe warunki pogodowe, awaria jednostki, niemożność opuszczenia portu), Organizator zapewni 
Uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie na jednostce STS Kapitan Borchardt. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 
 

1. Komisja Kwalifikacyjna nie jest zobowiązana do podania przyczyn odrzucenia danej kandydatury na uczestnika Projektu. 
Komisja Kwalifikacyjna z przyczyn organizacyjnych może zaproponować inny przydział na jednostkę lub termin  
niż zadeklarowany przez kandydata na uczestnika Projektu. Postanowienia Komisji są ostateczne i nie przysługuje  
od niej odwołanie. 

2. Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie,  
i obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości. 

3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie należy do Komisji 
Rekrutacyjnej i Dyrektora Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. 

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl (w zakładce 
„Rejsy 2020”). 

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany treści regulaminu. W kwestii jego ogłoszenia i obowiązywania zastosowanie 
znajduje ust. 2 i 4. 
 
 
 

Dyrektor 
Pałacu Młodzieży - Pomorskiego Centrum Edukacji 

w Szczecinie 
 

Elwira Rewcio 

http://www.palac.szczecin.pl/

