Jachtkapitány tréning képzési szerződés (MINTA)
amely létrejött a Jachtnavigátor Bt. (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 5., adószám: 20376916-2-43), mint az
International Yacht Training Worldwide magyarországi partneriskolája (Jachtnavigator Sailing Institute, #1065),
továbbiakban: Képző intézmény, másrészről az alább megnevezett képzésben résztvevő hallgató (továbbiakban:
Hallgató) között.
Hallgató neve:
Számlacíme:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Online regisztráció IYT azonosító szám (IYT#):
A Képző intézmény és a Hallgató között jelen szerződés
20XX. XX. XX. 00:00 időpontban létrejött,
amikor is a Hallgató azzal a céllal töltötte ki a Képző intézmény honlapján a képzést meghirdető és leíró „ÁRAPÁLY- és
RADARTRÉNING” weboldalon vagy landoló oldalon található "Jelentkezem a Jachtkapitány tréningre" című online
űrlapot, hogy részt vegyen a megnevezett elméleti és gyakorlati képzésen. A Hallgató az űrlapon saját akaratából megadta
nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint számla- és postacímét, IYT azonosító számát, valamint nyilatkozott a
képzés díjának kívánt kifizetési módjáról.
A Hallgató az “Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót” és a “Hozzájárulok a személyes adataim
kezeléséhez” jelölőnégyzetek bejelölésével az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (EU General Data Protection
Regulation, GDPR) rendelkezéseinek megfelelőn nyilatkozott arról, hogy az adatainak kezelésére vonatkozó
információkat, a képzésen való részvétel feltételeit megértette. A Hallgató személyes adatait csak a képzéssel kapcsolatos
adminisztrációhoz használjuk fel, hírlevelet nem küldünk, csak abban az esetben, ha arra külön feliratkozik.
A Hallgató a JELENTKEZEM A TRÉNINGRE! gomb megnyomásával jelentkezett az alábbiak szerint megrendezésre
kerülő tréningre, ezzel a Felek az alábbiak szerint felnőttképzési szerződést kötöttek. A megrendelés elektronikus úton
megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.)
Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
A képzés – általános adatok
A képzés neve: Rövid-, illetve Hosszújáratú jachtkapitány - elméleti és gyakorlati tréning
Helye: Nagy-Britannia, Csatorna-szigetek, Franciaország
Időtartama: 12 nap + utazás
Kezdési időpontja: 20XX. XX. XX.
A képzés díja: 1798 € (kb. 594,000.- Ft) /fő
A részvétel díja utasként: 1595 € (kb. 527,000.- Ft) /fő
A képzési díj tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elméleti és gyakorlati képzés,
írásbeli tesztvizsga, szóbeli vizsga,
IYT International Boating & Sailing Passport,
vizsgadíj,
6 hétig érvényes ideiglenes IYT Yachtmaster Coastal Sail és VHF-SRC képesítés,
IYT Yachtmaster Coastal/Oﬀshore Sail képesítés,
IYT Marine Communication Master (VHF Short Range Certificate – SRC) képesítés,
három könyv (Árapályhajózás, Radar kézikönyv és Rádiózás a tengeren, kiadja a Jachtnavigátor Nautikai Kiadó),
a hajóbérleti díj,
kikötői díjak,
a hajó üzemanyaga.

A képzésben nem résztvevő utasok számára a tréning díja tartalmazza:
•
•
•
•

részvételt igazoló oklevél,
a hajóbérleti díj,
kikötői díjak,
a hajó üzemanyaga.

A tréning díja nem tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•

utazás (repülő: BUD-LGW, vonat: Gatwick-Portsmouth, komp: Portsmouth-Gosport) és vissza,
élelmezés a hajón,
klf. (pl. múzeumi) belépőjegyek,
opcionális kirándulások költsége (pl. busz),
étkezés a parti éttermekben,
a hajó letéti díjának 1/6-od része;
a hajón opcionálisan bérelhető viharruha (20 £),
ágynemű.

Fizetés módja (a Hallgató választása szerint): online (bankkártya vagy PayPal), banki átutalás.
Letét: A hajó biztonsági letét összege 1500 £, ebből a legénység 230 £-ot (vagy 260 €) fizet fejenként, a kapitány 350 £-ot
(400 €). A letét összegét a tréning végeztével mindenki visszakapja.
Banki adatok:
Számlavezető bank: MagNet Bank
Bankszámlaszám: 16200106-11618917, SWIFT kód: HBWEHUHB
A képzés – tartalmi elemek
A Jachtkapitány tréning tartalma:
Árapályszintek kiszámítása, Árapályáramlások meghatározása, Horgonyzás és kikötés árapályos helyeken, A radar és az
AIS használata, Kitérési szabályzat radar használata mellett, Meteorológiai elemzések és navigáció, útvonaltervezés,
VHF-rádiózás.
A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:
Module 27: térképi munka, navigáció, árapály, kalauzhajózás, útvonaltervezés, meteorológia, elektronikus navigációs
berendezések, kitérési szabályok, VHF-rádió eljárások, biztonság a tengeren, a jachtkapitány felelősségi köre.
Module 12: VHF-rádiózás
A hallgatók az elméleti és gyakorlati képzési modul elvégzéséről kapnak igazolást kapnak. Igazolás jellege:
„IYT Gold Seal” az „International Boating & Sailing Passport”-ban.
Az International Boating & Sailing Passport” és az igazolás, valamint a postázási díját az oktatás díja tartalmazza.
Kötelezettségek.
A képző intézmény a hajózásra alkalmas időjárási körülmények között kötelezettséget vállal a szerződésben
meghatározott képzési program lebonyolításáért, felelősséget vállal a program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben
közreműködők tevékenységéért.
A képző intézmény nem vállal felelősséget a tréning ideje alatt az időjárási körülményekből fakadóan a programban
bekövetkező változások miatt. A képző intézmény a tréning kiírásában tájékoztatta a Hallgatót a kedvezőtlen, vagy
hajózásra alkalmatlan időjárás miatt a programban és az útvonalban várható változásokról, a Hallgató ezt tudomásul
veszi. A végleges útvonal és program az aktuális időjárási körülmények figyelembe vételével módosulhat. Erről a
módosításról a tréning vezetője a helyszínen dönt, elsődlegesen szem előt tartva a Hallgatók biztonságát. Mindazonáltal a
képző intézmény vállalja, hogy a programot az időjárási körülmények adta lehetőségekhez mérten az eredeti programnak
megfelelően a lehető legteljesebb részben teljesíti annak érdekében, hogy a tréning célja teljesülhessen, és a Hallgatók
elérjék a tréning teljesítésével kitűzött célt.
A Felek tudomásul veszik, hogy a képzés akkor indul el a meghirdetett időpontban, ha a csoport elérte a minimum 4 fős
létszámot. Erről legkésőbb a meghirdetett időpont előtt 1 hónappal tájékoztatja Képző a Képzésben résztvevőket. Ha a

képzés ‒ bármely ok miatt ‒ nem indul el, akkor a Hallgató vagy másik időpontot választhat vagy visszakérheti a
befizetett képzési díjat.
Elállási jog.
Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől a
szolgáltatás megkezdése előtt (lásd lent). Elállási szándékodat írásban, e-mailben jelezd az info@jachtnavigator.hu címen!
(Itt olvashatod az Elállási nyilatkozat mintát.) A képzés kezdete után a fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási
illetve szerződésfelmondási jogával élni (bár ennek itt nincs is értelme).
Képző intézmény vállalja, hogy:
• a képzésben résztvevő Hallgatót a tréning programjában meghatározott hajózási események teljesítésére felkészíti,
• a képzés helyszínén a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja,
• biztosítja az oktatáshoz szükséges tansegédleteket, biztosítja a tanrendet és az igazolólapokat tartalmazó hivatalos
személyes IYT oktatási naplót (IYT International Boating & Sailing Passport – Logbook) (angol nyelven),
• biztosítja a vizsga feltételeit,
• sikeres vizsga után biztosítja, hogy a Hallgató 6 héten belül megkapja a képesítés(eke)t.
A képzésben résztvevő Hallgató vállalja, hogy:
• elfogadja az oktatás rendjét,
• a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat betartja, különös tekintettel a nyílt tengeri gyakorlatra,
• nem tanúsít olyan magatartást, amely hallgatótársait, oktató(i)t, illetve a Képző Intézmény érdekeit sértené vagy
károsítaná,
• a tréning időtartamára saját költségén olyan egészség- és baleset biztosítást köt, amelynek feltételrendszerében szerepel
a tengeri vitorlázás (ebben a képző intézmény segítséget nyújt).
A képzésben résztvevő Hallgató tudomásul veszi, hogy:
• magatartásával nem veszélyeztetheti az oktató vagy Hallgató társai testi épségét, erre tekintettel köteles az oktató
utasításait végrehajtani, különös tekintettel a tréningen előforduló esetleges vészhelyzetekre,
• szándékos vagy gondatlanságból elkövetett károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni,
• a hiányzást köteles igazolással alátámasztani, hiányzásának okáról a Képző Intézményt a lehető legrövidebb időn belül
értesíteni,
• a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum a képzési szerződésben vállat kötelezettségek teljesítése esetén adható
ki,
• amennyiben a résztvevő a képzési szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti (különös tekintettel arra, ha olyan
magatartást tanúsít, amely veszélyezteti az oktató vagy tanulótársai testi épségét, vagy a hajóban kárt okoz), úgy a
képzésről kizárásra kerül.

A képző Intézmény szerződésszegésével kapcsolatban a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tv.-ben és végrehajtási
rendeleteiben valamint a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.
Ezen szerződést a Képző Intézmény és a Képzésben résztvevő Hallgató csak közös megegyezéssel, írásban (e-mailben is)
módosíthatja, illetve mondhatja fel. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat figyelmeztetés után sem
teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali felbontását kezdeményezheti.

Jelen szerződés határozott időre szól, és ennek hatálya a meghatározott időpontban a teljesítéssel megszűnik.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.
A törvény előírásai szerint kötelezően nyilvános információkat itt találod:
1.) Cégadatok
2.) Adatkezelési útmutató
3.) Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
4.) Elállási nyilatkozat minta

A Képző Intézmény nevében: Horváth Csaba vezető oktató
A Hallgató:
Budapest, 20XX. XX. XX.

