
TADEK DUCH

REJS KOPENHAGA -
BORNHOLM 

I N F O R M A C J E  O R G A N I Z A C Y J N E

ZAOKRĘTOWANIE I WYOKRĘTKOWANIE:
Marina Solna, ul: Warzelnicza 1, 78-100 Kołobrzeg, zaokrętowanie w
niedzielę o godz. 18:00, wyokrętowanie w piątek, godz. 9 :00 - 10:00

POŚCIEL I
SZTORMIAK 
Pamiętaj, że możesz
wypożyczyć kompletny
sztormiak w szerokiej
rozmiarówce (kurtka i
spodnie - 100 pln)  lub
pościel (pościel i ręczniki -
100 pln ) .
Przy rezerwacji lub 
 zaokrętowaniu
zadeklaruj chęć
wypożyczenia - wszystko
będzie już na Ciebie
czekało na pokładzie.

JACHT:
Genius Loci,
Bavaria 36 Cruser

SKIPPER (KAPITAN):
Numer telefonu do skipera
podajemy przed rejsem

UWAGA: Jeśli z powodu dojazdu spóźnisz się, lub chcesz wyjechać
wcześniej – poinformuj o tym instruktora. Wystarczy, że wyślesz sms z datą
szkolenia, swoimi danymi i przewidywanym czasem przyjazdu.

CO Z WYŻYWIENIEM?
Cena rejsu obejmuje zaprowiantowanie dla załogi, z którego
wspólnymi siłami przygotowujemy posiłki.
Lista zaprowiantowania jest do pobrania w stopce strony
www.tadekduch.pl
W portach skipper dokupuje świeże pieczywo, warzywa i owoce.

CO Z NOCLEGIEM?
Podczas rejsów śpimy na jachcie w dwu osobowych kabinach
(chyba, że korzystasz z pakietu wykupienia całej kabiny dla siebie).
Skipper przy zaokrętowaniu rozdziela miejsca. Nie ma potrzeby
noclegów koedukacyjnych, gdyż w mesie są pojedyńcze koje w tym 1
zawsze wolna bo zabieramy mniej osób niż pozwala na to jacht.

CZY NA REJSIE ZDOBĘDĘ STAŻ MORSKI?
Po każdym naszym rejsie skipper na koniec wystawi Ci opinię
zaświadczającą o wypływanym stażu morskim. Taki staż jest konieczny
do przystąpienia do egzaminu patentowego ( 200 godzin stażu
pełnomorskiego). Być może w przyszłości będą Ci one potrzebne!

http://www.tadekduch.pl/
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CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ W REJS MORSKI?
�□ dokumenty (dowód osobisty lub paszport)

�□ kartę płatniczą (w każdym porcie i sklepiku można płacić kartą, wtedy
kurs jest najkorzystniejszy, nie polecamy zamieniać waluty przed rejsem,
bo nie wiadomo gdzie morze pozwoli nam dopłynąć)

�□ okulary przeciwsłoneczne (z polaryzacją, by chroniły od poblasku
wody)

�□ krem do opalania z dużym filtrem

�□ czapkę chroniącą od słońca  i ciepłą czapkę

�□ rękawiczki

�□ obuwie sportowe z jasną podeszwą (żeby nie rysowała laminatu
jachtu, mogą być tzw. trzewiki żeglarskie) obuwie nieprzemakalne
(kalosze lub buty z GORE –TEX-em) 

�□ sztormiak (można wypożyczyć u skipera na pokładzie jachtu)

�□ śpiwór i ręczniki (pościel i ręczniki można wypożyczyć u skippera na
pokładzie jachtu)

�□ bieliznę termiczną lub dresy ( do założenia pod sztormiak)

�□ koszulę z kołnierzykiem (przydatna przy spieczonym karku)

NAJLEPIEJ ZAPAKOWAĆ SIĘ W ELASTYCZNĄ TORBĘ,
tzw. worek żeglarski, na jachcie może być mało miejsca, żeby
mieścić sztywne walizki na kółkach całej załogi.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ OBOWIĄZKI NA REJSIE?
Na rejsie każdy z uczestników bierze czynny udział w życiu załogi, tzw. dzielimy się na wachty (2 – 3
osobowe grupy), które wspólnie pełnią obowiązki, przy gotowaniu i sterze.

BUTY NA JACHT
Obówie z jasną podeszwą
i nieprzemakalne

UWAGA: Trasa rejsu ma charakter orientacyjny i może ulec
zmianie, w szczególności ze względu na trudne warunki
atmosferyczne. O ewentualnej korekcie rejsu decyduje Kapitan
Jachtu kierując się bezpieczeństwem załogi.

JAKIE PORTY ODWIEDZIMY?
Svaneke - Gudhjem - Allinge - Christianso – Malmo
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CO Z DOJAZDEM?
Z dużych miast jest bardzo dobry dojazd pociągiem pendolino, z Dworca głównego do mariny można
dojechać taksówką (5 min) lub piechotą (13 minut).

Jeśli jedziesz autem w Mapach Google wpisz: Tadek Duch Kołobrzeg, nawigacja powinna pokazać
miejsce zaokrętowania.

CO Z PARKINGIEM?
W bezpośrednim sąsiedztwie mariny jest parking strzeżony.
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ZGODY I OŚWIADCZENIA KTÓRE ZOSTANĄ PRZEDŁOŻONE DO PODPISU NA
POKŁADZIE JACHTU

A. Oświadczam,że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych
organizowanych przez Tadeusza Ducha TADEK DUCH-ŻEGLOWANIE NIEZWYKŁE, Standardowym
Formularzem Informacyjnym oraz Informacjami o przetwarzaniu danych osobowych znajdującymi się
na stronie internetowej www.tadekduch.pl.* 

B. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.* 

C. Zostałem wstępnie przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i obsługi jachtu, nie zgłaszam żadnych
zastrzeżeń co do stanu technicznego jachtu, a mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie
turystycznej. Potwierdzam, że zostałem, poinformowany, iż wobec treści art. 415 k.c. ponoszę
odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
należących do wyposażenia jachtu, bądź części składowych jachtu, powstałych z mojej winy. * 

D. W związku z udziałem w imprezie turystycznej przez Tadeusza Ducha TADEK DUCH - ŻEGLOWANIE
NIEZWYKŁE ul. Sporna 2a, 05-430 Celestynów (dalej: „Organizator”) wyrażam zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych mojego wizerunku przez Organizatora w
postaci fotografii lub nagrań audiowizualnych wykonanych podczas trwania ww. imprezy turystycznej,
które następnie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystane w
jego materiałach promocyjnych, również poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych
wykorzystywanych w tym celu, takich jak: www.youtube.com czy www.facebook.com, w tym w
zestawieniu z wizerunkami innych osób oraz z towarzyszącym wizerunkowi tekstem. Jednocześnie
zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu nagrywania i rozpowszechniania mojego wizerunku na
potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. (zgoda fakultatywna) 
 
 * Oświadczenia i zgody wymagane do uczestniczenia w imprezie żeglarskiej


