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SailJAM 2018 Utazási Feltételek 

 

 

1. A túra ideje 

- A túra egyhetes, 2018. június 23-30-ig tart.  

- Június 23. szombat kora reggel indulunk Budapestről, hazaérkezés június 30. késő délután. 

- Elegendő jelentkező esetén (illetve megegyezés szerint, ha ez az időpont sokkal jobbnak 
bizonyul) van lehetőség június 30-július 1. között is tartani egy hetet.  

 

2. Résztvevők száma 

- Hat-, nyolc- és tízfős vitorlásokat bérlünk. Optimális esetben a résztvevők eszerint lesznek 
beosztva. 

- Lehet azonban igényelni üreságyat, mivel a szállásolás kétágyas kabinokban történik. 

- Üreságy igénylése üreságyanként 450 € költséggel jár (mivel a hajóbérlet, kikötői díjak 
mind a résztvevők számától független). 

- Minden megkezdett, de fel nem töltött vitorlás várólistás, meg nem töltött hajó megegyezés 
szerint indul az üreságyak függvényében.  

 

3. A hajók beosztása 

- A 6+1 fős vitorlások három darab kétágyas kabinnal vannak felszerelve. A kabinok 
franciaágyasok, két helyiség van a hajó farában, egy a hajó orrában. A hajókon egy 
mosdófülke van, a szalon amerikai konyhás kialakítású. 

- A 8+1 fős vitorlások négy darab kétágyas kabinnal vannak felszerelve. A kabinok 
franciaágyasok, két-két helyiség van a hajó orrában és farában. A hajókon egy vagy két 
mosdófülke van, a szalon amerikai konyhás kialakítású.  

- A 10+1 fős vitorlások öt darab kétágyas kabinnal vannak felszerelve. A kabinok 
franciaágyasok, illetve emeletes ágyakkal szereltek, beosztás a mellékelt ábra szerint. A 
hajókon két mosdófülke van, a szalon amerikai konyhás kialakítású.  

- A csomagoknak elegendő raktér van, de mindenki törekedjen arra, hogy minél kevesebb 
csomagot kelljen elraktározni. A mellékelt felszereléslistánkat kérjük, senki se lépje túl.  
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Benetau Cyclades 393 (6+1) 

3 franciaágyas kabin 

szalonban szkipper-ágy 

 

  

Benetau Oceanis 43 (8+1) 

három franciaágyas kabin 

egy emeletes-ágyas kabin 

szalonban szkipper-ágy 

 

 
 

Sun Odyssey 44i (8+1) 

négy franciaágyas kabin 

szalonban szkipper-ágy 
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Bavaria 49 (10+1) 

három franciaágyas kabin 

két emeletes-ágyas kabin 

szalonban szkipper-ágy 
 

 

 

 

4. Költségvetés 

- A tábor részvételi díja 400 €. Ez tartalmazza a hajóbérlet, a kaució-biztosítás, az 
idegenforgalmi adók, a kapitány és a végtakarítás költségét. A tábor teljes költsége 
előreláthatóan 550 €, ez tartalmazza az utazás és étkezés költségeit, valamint a kikötői díjakat 
és az elfogyasztott üzemanyagot is.  

- A jelentkezés 200 € előleg befizetésével válik véglegessé. December 20. utáni regisztráció 
esetén a megnövekedő bérleti díjak miatt a részvételi díj a regisztráció időpontjától függően 
havonta 10 €-val növekszik (május 15-ig történő regisztráció esetén a többletköltség 50 €).  

- A kikötői díjak és az üzemanyag az útiterv szerint haladva a várható időjárás mellett nem 
haladhatnak meg 80 €-t, azonban ez az összeg nagymértékben függ egyéni preferenciáktól, 
útiterv-módosításoktól és a kikötőkben töltött éjszakák számától (öbölben horgonyozva 
kisebb összeg lép fel éjszakánként).  

- A költségeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

megnevezés [a teljes hétre] [€/fő] megjegyzés 

hajóbérlet 400 
50 % fizetendő december 20-ig,  
100 % május 15-ig 

kikötői díjak, üzemanyag kb. 80 közös kasszából fizetve a túrán 

étkezésre szánt költség kb. 30 utazás előtt közös bevásárlás 

utazás (saját autókkal) kb. 40 telekocsis rendszer, négy fővel számolva 

csoportos biztosítás 20 választható 

késedelmes jelentkezés többletdíja 50 május 15-ig havonta növekszik 10 €-val 

kedvezmény 20 cserkészeknek és törzsrésztvevőknek 
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5. Potenciális többletköltségek 

- A meglátogatott városok mindegyike belépődíjak fizetése nélkül is felejthetetlen élményt 
nyújt. Azonban több helyen lesz lehetőség fizetős programokra is. Ilyenek múzeumok, 
képgalériák, templomtornyok. Bizonyos galériák, vagy várromok ingyen is látogathatók. 
Fizetős természeti látnivalók a Krka szurdokvölgy áthajózása esetén a Skradin város fölött 
elhelyezkedő Krka Nemzeti Park, vagy a Vis melletti sziget, Bisevo kék fényű barlangja, a 
Modra Spilja (Kék barlang). Természetesen lesz ingyenes túrázási lehetőség is.  

- Az útitervtől való eltérés, valamint az éjszakai kikötések száma mindkét irányba 
módosíthatja a felmerülő költségeket: igény esetén fejenként 50 €-ig is csökkenthetők a 
kikötői díjak, ugyanakkor luxus körülmények között éjszakázva, illetve extra hosszú útvonal 
választása esetén a 200 € költség is elérhető a megnövekedő üzemanyag-költség miatt.  

 

6. Biztosítás 

- Horvátország az Európai Unió tagállama, így az (ingyenesen kiváltható kék) Európai 
Egészségbiztosítási Kártya érvényes, mindenképp javasoljuk a kártya kiváltását.  

- Igény szerint van módunk csoportos biztosítást kötni.  

- Csoportos biztosításként az AEGON VILAGLÁTÓ UTASBIZTOSÍTÁS SZLALOM 
EZÜST biztosítása volt a számunkra a legkedvezőbb. Orvosi kezeléseket magas, 10 millió 
forintos értékhatárig térít, és felelősségbiztosítást is tartalmaz 1 millió Ft értékhatárig. 

- A biztosítási összegek itt találhatók: 
https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/utasbiztositas/Vilaglato_djt_1101.pdf 

- A részletes feltételek pedig itt: 
https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/utasbiztositas/Vilaglato_felt_1117.pdf 

- A csoportos biztosítás díja az utazás teljes időtartamára 20 € 

- A csoportos biztosítás – Aegon Világlátó ezüst – igazoló szelvényét előre e-mailben 
kapjátok meg. A biztosítás személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt érvényes! 
Amelyiknek a számát megadtátok, arra kötöttük a biztosítást, így ez a dokumentum mindig 
legyen nálatok, a pályán is! Baleset vagy bármilyen egyéb kár esetén fontos, hogy 24 órán 
belül jelentsétek be azt a biztosítónak! Az ehhez szükséges információkat a kártya 
tartalmazza. 

- Csomagokért, elektromos berendezések eseti tönkremeneteléért a szkipperek nem felelősek, 
értékes kiegészítők esetén érdemes biztosításon gondolkozni. (Volt már példa 30 000 Ft-os 
bikinire, amit elvitt a szél, de a biztosító kifizette. Az elektromos berendezések jó része nem 
kedveli a párás, sós levegőt.  
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7. Általános megjegyzések 

- A tábor aktív nyaralás, a résztvevők minél inkább érdeklődnek a vitorlázás rejtelmei iránt, 
annál jobban fogják élvezni. A hajó egy úszó apartman, az elvégzendő feladatok mindenkit 
terhelnek, azok beosztása szükségszerű.  

- A tájékoztatóban közölt útiterv egyéni igények szerint módosítható közmegegyezés szerint, 
a kiinduló- és érkezési pont kedvezőbb ajánlat beérkezése esetén változhat (100 km-es 
távolságon belül).  

- A hajóbérlet befizetése csak készpénzben és csak Euróban lehetséges.  

- A túra általunk történő lemondása esetén a teljes befizetett összeget visszatérítjük.  

- Résztvevői visszamondás esetén stornóköltséget számítunk fel. Május 15-ig való 
visszamondás esetén a stornóköltség összege 200 €, azt követően 400 €. Az utolsó pillanatig 
van lehetőség a befizetett összeget új jelentkező nevére átírni (ez alól kivétel a névre szóló 
szolgáltatás, pl. biztosítás díja).  

- A SailJAM szervezői indokolt esetben hirdethetnek különleges kedvezményt.  

- További kérdés, észrevétel esetén kérjük a kapcsolatot a sailjam.info@gmail.com e-mail 
címen felvenni. 

 

 

 


