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REGULAMIN PROMOCJI „Pierwszy Czarter za 1 zł” 

 - Sztorm sp. z o.o. 

 
1. Promocja obowiązuje na pierwszy czarter jachtu żaglowego Raptor 26 lub Scandinavia 27 na 

Zalewie Zegrzyńskim. 

2. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie uczestnicy kursu oraz egzaminu kończącego na Patent 

Żeglarza Jachtowego, organizowanego na Zalewie Zegrzyńskim przez Sztorm Sp. z o.o., 

pod warunkiem uzyskania na egzaminie kończącym kurs wyniku pozytywnego, zarówno z części 

teoretycznej, jak i praktycznej. 

3. Czarter objęty promocją zrealizować można w dni powszednie (poniedziałek – piątek), 

w terminach od 03.04.2023 do 23.06.2022 oraz od 01.09.2023 do 20.10.2023. 

4. Realizacja czarteru objętego powyższą promocją nie jest możliwa w soboty, niedziele oraz dni 

świąteczne. 

5. Realizacja czarteru możliwa jest wyłącznie po uprzedniej rezerwacji i opłaceniu czarteru przez 

system Click&Sztorm 

6. Niepełnoletni uczestnicy kursów, przed ukończeniem 18 roku życia, z czarteru skorzystać mogą 

jedynie pod opieką i w obecności osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za 

czarterowany jacht. Rezerwacji oraz płatności dokonuje osoba pełnoletnia. 

7. Rezerwacji czarteru należy dokonać z wykorzystaniem kodu promocyjnego, przesyłanego na adres 

e-mail uczestnikom kursu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.  

8. Promocja może zostać wykorzystana jedynie na czarter o charakterze turystycznym/ 

rekreacyjnym - nie może on mieć charakteru komercyjnego. Możliwe jest wykorzystanie czarteru 

do doszkalania, ale wyłącznie z Instruktorem Sztorm Sp. z o.o., po uprzednim kontakcie z Biurem 

Obsługi Klienta, w celu potwierdzenia dostępności instruktora i dokonania płatności za 

doszkalanie.  

9. Zmiana terminu czarteru możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed datą czarteru. W dniu czarteru, w 

przypadku słabszej pogody, nie ma możliwości odwołania czarteru. Wyjątkiem jest decyzja 

kapitana portu lub Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego o zakazie opuszczania portu ze względu 

na złe warunki pogodowe. 

10. Przy realizacji czarteru objętego wskazaną promocją wiążące pozostają zapisy określone 

w Załączniku nr 1 - WARUNKI CZARTERU JACHTU - Sztorm sp. z o.o. 

 

 

https://sztorm.kodigo.pl/czartery/zegrze/jachty-zaglowe

