VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Veškeré náležitosti Vašeho pobytu v Chorvatsku (přihlášky pobytu, povolení k
plavbě, předání lodi atd.) zajišťuje český personál provozovatele, t.j.
naší partnerské společnosti EKVATOR Yachting d.o.o. v Šibeniku.
Rezervace lodi – platby

Rezervace lodi vzniká složením min. 30%-ní zálohy. Doplatek plné ceny musí
pak být uhrazen nejpozději 5 týdnů před naloděním na bankovní účet uvedený na
zálohové faktuře a pod Vaším variabilním symbolem. O všech platbách nás prosím
informujte, nejlépe emailem na adresu yachtclub@atlas.cz, nebo SMS na
+420 736242411. Doklady o platbách byste měli mít při přebírání lodě.
Zrušení rezervace

Účastník (nájemce) může kdykoli odstoupit od smlouvy. Zrušení smlouvy
musí být provedeno písemnou formou. Stornovací poplatek se účtuje z plné ceny
pronájmu a to v obvyklé výši
30% více než 4 týdny před naloděním
100% méně než 4 týdnů před naloděním.
Pokud by rezervovaná jachta nebyla k datu začátku charteru schopná plavby,
bude nájemce bezodkladně informován. Provozovatel pak buď zajistí náhradní
loď, nebo obratem vrátí celou zaplacenou částku. Případný rozdíl cen původní a
náhradní lodi (dle aktuálních ceníků) bude řešen dohodou.
Škody v průběhu charteru
Posádka odpovídá za event. škody které vznikly na převzaté lodi v době
pronájmu pouze do výše povinné kauce 2000 EUR, nebo pojištění kauce 200 EUR.
Odhad případné škody se provede podle místních cen. Stav a stáří lodi a plachet
jsou zakalkulovány do ceny pronájmu lodi. Za oplachtění plně ručí kapitán (resp.
nájemce) a předpokládá se, že plachty, stejně tak jako jiné zařízení lodi, budou
vráceny ve stejném stavu jako při převzetí. Pokud za loď odpovídá klubový
kapitán, bude případná škoda vyrovnána v rámci jeho smlouvy s klubem a posádka
za ni neodpovídá, pokud ji přímo nezpůsobila. Přejímající kapitán (resp. nájemce)
je povinen při přebírání lodi zkontrolovat záchranné prostředky, náhradní plynové
bomby a vyzkoušet funkci WC a fekálních nádrží a při první vhodné
příležitosti rozbalit a zkontrolovat plachty (případně i ponořenou část lodi),
vyzkoušet motor a přední propelery (pokud loď má) a event. poškození ihned
hlásit.
Po převzetí lodi a v průběhu vlastního pronájmu lodi provozovatel
nezodpovídá za event. škody které by posádce nebo třetím osobám vznikly na
zdraví, majetku nebo jinak (např. ztráta uspokojení z plavby). Doporučuje se
uzavření cestovního pojištění a pro skippery pojištění za způsobené škody třetím osobám.
Střídání posádek – nalodění

Posádka se může nalodit až po převzetí lodi kapitánem (resp. Nájemcem), tj.
po převzetí dokladů a uhrazení doplatků, které se hradí na místě. Pokud by se
vyjímečně rezervovaná loď nemohla z provozních důvodů (např. silný protivítr)
včas vrátit do domovského přístavu, může střídání posádek po dohodě proběhnout
na jiném vhodném místě. Náklady spojené s přepravou nové posádky z/do
domovského přístavu jdou k tíži původní posádky. Loď se musí vrátit do domovské
mariny večer před odevzdáním lodi (obvykle pátek 19:00, nutné např. pro dobití
baterií). Opožděné vyklizení lodi (nejpozději do 09:00 hod.) komplikuje údržbu
lodi a střídání posádek a podléhá poplatku 50 EUR. Event. následné EXPRESS
nalodění (sobota 10:00) další posádky je nutno dojednat předem a je možné pouze
u dvou posádek zároveň. Standartní čas nalodění je u všech charterových
společností sobota 17:00 hod.
Kapitánské kurzy
Rezeravace kapitánského kurzu vzniká zaplacením částky uvedené jako
„poplatek za školení“ (dále jen „záloha“), jehož výše odpovídá aktuálnímu ceníku
uvedenému na webových stránkách. Účastník, který chce skládat zkoušku, je pak
na místě povinen zaplatit správní poplatek ve výši 150 EUR. O všech platbách nás
prosím informujte, nejlépe emailem na adresu yachtclub@atlas.cz, nebo SMS na
+420 736242411. Zrušení rezervace podléhá plně ustanovením podle obecných
podmínek.
V ceně kapitánského kuzru je obsažen: týdenní pobyt na školící lodi, školitel,
školicí/učební materiály, praktická a teoretická příprava. V ceně naopak nejsou
zahrnuty: náklady na dopravu, náklady na parkování automobilu v marině, náklady
na stravování, náklady na projeté pohoné hmoty (cca 100 HRK/os.), náklady na
případné kotvení mimo domovskou marinu (cca 80 HRK/os.).
Kapitánský kurz bude uskutečněn pouze v případě naplnění minimální
kapacity 4 osob. Pokud nebude tato kapacita naplněna, bude o této skutečnosti
účastník informován nejméně 2 týdny před konáním kurzu. V takovém případě
bude účastníkovi plně vrácena zaplacená záloha.
Za případné škody v průběhu kapitánského kurzu odpovídá školitel, pokud
tyto škody nebyly způsobeny zaviněným jednáním účastníka, či pokud účastník při
jejich způsobení jednal bez náležité opatrnosti, případně v rozporu s pokynem
školitele.
V průběhu kapitánského kurzu provozovatel nezodpovídá za event. škody
které by posádce nebo třetím osobám vznikly na zdraví, majetku nebo jinak (např.
ztráta uspokojení z plavby). Doporučuje se uzavření cestovního pojištění.
Při nalodění/vylodění se postupuje v souladu s obecnými podmínkami
vyjádřenými v odstavci „střídání posádek – nalodění“.
Reklamace
Nájemce by měl vyřídit případnou reklamaci přímo na místě se zástupcem
pronajímatele. Ten by měl závadu odstranit. Pokud to není možné, sepíše nájemce
do týdne po návratu z plavby písemnou reklamaci a zašle ji obratem na adresu

Jachetního klubu Praha. Reklamace bude vyřízena ihned do 14 dnů po skončení
sezony (říjen).
V případě zadržení kauce, nebo její části, bude provedeno vyúčtování na
základě účetních dokladů, které by měly být již v této době k dispozici. Podle
obecných podmínek charterových společností: „V případě závažné závady na lodi
která znemožňuje další užívání lodi a kterou posádka nezpůsobila, nemá tato nárok
na náhradu pokud byla závada odstraněna do 24 hodin od nahlášení. Výše náhrady
se pak posuzuje počínaje následujícím dnem.“
Bankovní spojení (platby v EUR nebo CZK) viz. Faktura/webové stránky.
Plné znění podmínek charteru v anglické mutaci ZDE.
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GSM: +420 736 242 411
Web: www.yachtclub.cz

