Gjestekontrakt Sofia (LI 9118)
Alle må vite at seiling kan være risikofylt aktivitet. Kapteinen vil alltid prioritere sikkerhet først
for gjestene og båten, likevel må alle gjester ta ansvar for deres egen sikkerhet og aldri gjøre noe
som setter deres egen, andres eller båtens sikkerhet i fare.
Kapteinen vil alltid sørge for at båten er riktig utstyrt for planlagt seilas.
Kapteinen vil også sørge for at alle får en sikkerhetsbrief når de kommer ombord. Alle gjester
skal føle seg trygge og vite hva de skal gjøre ved en eventuell nødsituasjon samt kjenne til
sikkerhetsrutiner og utstyr.
Ved en eventuell nødsituasjon er det viktig at alle forstår at det er Kapteinen som har
kommandoen. Alle gjester skal følge hans ordre og avgjørelser. Om så ikke skjer vil det kunne
oppstå situasjoner der gjester blir bedt om å avbryte turen og forlate båten i nærmeste havn.
Om så skjer er den enkelte gjest selv ansvarlig for alle kostnader relatert til dette.
Kapteinen vil gjøre det han kan for at båten er i planlagt havn ved ankomst eller avreise. Dog er
det ingen garanti for dette, det kan f.eks. være værforhold eller andre sikkerhetsmessige årsaker
til at det ikke er mulig. Om så skjer er den enkelte gjest selv ansvarlig for alle kostnader
forbundet med dette.
Alle gjester skal ha en gyldig reiseforsikring og økonomi til å håndtere sin egen situasjon
uansett hva som måtte oppstå. Kapteinen er ikke ansvarlig for noen kostnad forbundet med den
enkelte gjest uansett hva dette måtte være.
Gjestene vil ved enkelte tilfeller måtte hjelpe til med å håndtere båten, og være villige til å gjøre
dette.
Ved underskrift av denne kontrakten bekrefter gjesten at de ikke har med noen illegale ting
ombord (våpen, narkotika etc.), om de hører at andre har dette vil de informere Kapteinen
øyeblikkelig. Gjesten har heller ikke tatt med noe «de ikke vet hva er» fra noen tredjepart.
Gjesten aksepterer også at Kapteinen kan endre planer på seilasen underveis, f.eks. ved dårlig
vær eller andre forhold. Om båten av en eller annen grunn ikke kan seile videre på noen døgn,
sånn som ved uhell, sykdom, reparasjoner eller lignende er dette ikke grunnlag for refusjon eller
kompensasjon.
Gjesten er også selv ansvarlig for alle krav (pass, visum, innreiseavgifter etc.) for inn/ut -reise til
land som blir besøkt.
Gjesten bekrefter at de har lest vilkårene på http://captainharald.com/booking/vilkar/ og
aksepterer disse. Det er en forutsetning at alle fakturaer som har forfalt er betalt før avreise.
Jeg bekrefter ved underskrift at jeg aksepterer alle punktene over,

----------------------------Signatur gjest

-------------------Avtale Dato

