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ODYSSEY SAILING CLUB jest klubem żeglarskim dedykowanym Klientom oraz pracownikom firmy 
Odyssey sp. z o.o., dealera marek Nissan, Mazda, Kia, Fiat i Fiat Professional . Projekt zakłada 
integrację środowiska zainteresowanego nauką i rozwijaniem umiejętności żeglarskich na każdym 
poziomie zaawansowania. Obejmuje wieloetapowe szkolenia dla dorosłych i dzieci, a także spotkania 
rekreacyjne i wspólne żeglowanie dla członków klubu. 
 

 
§ 1 Definicje i informacje ogólne 
 
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie:  
 
1. Organizator – Odyssey Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 01-147) przy ul. Górczewskiej 32, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303605, NIP 1132709836, 
REGON 141332253, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000 zł, reprezentowaną przez: 
Radosława Sternickiego – Wiceprezesa Zarządu. 

2. Partner – podmiot, z którym Organizator zawarł umowę zobowiązującą ten podmiot do 
oferowania towarów i usług Klubowiczom oraz udzielania Klubowiczom rabatów, bądź zniżek na 
towary lub usługi tego podmiotu, nabywane przez Klubowicza na własny rachunek. Firma 
Yachting Jacek Turczynowicz, ul. Gen. Zajączka 23 m 22; 01-505 Warszawa; NIP: 123-105-67-68; 
REGON: 142763110 występuję w roli partnera i jednostki organizacyjnej.  

3. Klub – program lojalnościowy wdrożony i prowadzony przez Organizatora pod nazwą Odyssey 
Sailing Club, którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin. 

4. Klubowicz - klubowiczem może zostać osoba fizyczna, która: ukończyła 18 lat, posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych, będąca klientem firmy Odyssey Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie (kod: 01-147) przy ul. Górczewskiej 32, a ponadto otrzymała kod aktywacyjny. 

5. Materiały Informacyjne – ulotki, broszury, informacje zamieszczone na stronie internetowej 
Organizatora, przesyłane przez Organizatora i Partnera pocztą lub pocztą elektroniczną na 
wskazany adres e-mail Klubowicza, a także bezpośrednio doręczane Klubowiczowi. 

6. Oferta – oferta, w ramach której Organizator zapewnia Klubowiczowi możliwość korzystania z 
usług i możliwość zakupu towarów oferowanych przez Organizatora lub Partnerów. 

7. Regulamin Klubu – niniejszy regulamin określający zasady działania Klubu, w tym w 
szczególności, określający prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowicza.  

8. Ubezpieczenie – ubezpieczenie funkcjonujące na podstawie zawartej umowy kupna sprzedaży 
oferowanej przez partnera usługi.  
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§ 2 Oferta 
 
1. Oferta obejmuje następujące elementy:  

 
- Program rabatowy umożliwia zakup towaru lub usługi ze zniżką. Unikatowy numer, upoważnia 
klubowicza do skorzystania z rabatu w wysokości 20% przy zakupie pakietu 4 etapów 
szkolenia podstawowego oraz kolejne 15% przy zakupie pakietu 2 etapów szkolenia regatowego. 
10% zniżka przysługuje klubowiczowi zakupie pojedynczego szkolenia. Rabaty nie łączą się. 
- Oferta specjalna umożliwia zakup usług lub towarów oferowanych przez Partnerów w 
specjalnej cenie, limitowanej ilości lub z dodatkowym profitem. Klubowicz ma prawo korzystać z 
Oferty specjalnej w każdym czasie. 

2. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z Oferty dostępne są na stronie internetowej 
Partnera - www.yachting.edu.pl  

3. Z oferty można skorzystać poprzez:  Internetowe zamówienie usługi lub towaru u partnera 
Yachting.edu.pl. W tym celu należy zamówić usługę lub towar przy wykorzystaniu formularzy 
zamówienia usługi na stronie internetowej www.yachting.edu.pl zgodnie z wytycznymi 
umieszczonymi przy opisie usługi lub towaru. 

4. Oferta specjalna umożliwia zakup usług lub towarów oferowanych przez Partnerów w specjalnej 
cenie, limitowanej ilości lub z dodatkowym profitem. Klubowicz ma prawo korzystać z Oferty 
specjalnej w każdym czasie. 
 

§ 3 Warunki uzyskania członkostwa w Klubie 
  
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu, spełniająca warunki uzyskania członkostwa w 

Klubie, określone w § 1 – Klubowicz, zapoznaje się z Regulaminem oraz materiałami 
informacyjnymi zamieszczonymi na stronie www.odyssey-sailing-club.pl/regulamin.   

2. Aby zostać klubowiczem należy wypełnić formularz oraz zapoznać się i zaakceptować  
postanowień Regulaminu Klubu. Wypełniając formularz elektroniczny należy podać imię i 
nazwisko, adres, model i numer rejestracyjny pojazdu. Osoba ta składa stosowne oświadczenia 
odnośnie zgód na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych celów, a także 
przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną 

3. Przystąpienie do Klubu następuje po wypełnieniu formularza oraz otrzymaniu kodu 
aktywacyjnego.  

 
§ 4 Pozostałe zasady uczestnictwa w Klubie 
 
1. Klubowicz ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni od dnia 

przystąpienia do Klubu, to jest od dnia dokonania aktywacji kodu.  
2. Klubowicz zobowiązany jest do podania prawdziwych i pełnych danych podczas dokonywania 

aktywacji. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych wszelkie skutki ponosi 
Klubowicz.  

3. Klubowicz może korzystać z poszczególnych, wybranych przez siebie elementów Oferty. 
Klubowicz może korzystać z Oferty wyłącznie w okresie członkostwa w Klubie.  

4. Klubowicz ma możliwość wykorzystania przysługującej zniżki dla najbliższych członków swojej 
rodziny. W przypadku chęci skorzystania z oferty prosimy o podanie dodatkowej liczby osób 
podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.  
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§ 6 Zasady trwania i ustania członkostwa w Klubie 
 
1. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się od dnia przystąpienia do Klubu i trwa 12 miesięcy.  

Członkostwo w Klubie jest przedłużane automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy. 
2. Odstąpienie do umowy. Klubowicz ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 

10 dni od dnia przystąpienia do Klubu, to jest od dnia dokonania aktywacji otrzymanego kodu. W 
tym celu Klubowicz może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępnym na stronie 
yachting.edu.pl/sailingclub. W takim wypadku członkostwo w Klubie wygasa z dniem otrzymania 
stosownego oświadczenia.  

 
 

§ 7 Zakończenie działania Klubu  
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Klubu. Klubowicze zostaną poinformowani o 
tym fakcie przez Organizatora w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później jednak niż na 3 miesiące 
przed zakończeniem działania Klubu. 
 
 

§ 8 Opłata członkowska  
 
Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat. 
 
 

§ 9 Postanowienia końcowe  
 
1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Klubie oraz zastrzeżenia co do niezgodności 
funkcjonowania Klubu z niniejszym Regulaminem Klubowicze mogą zgłaszać wysyłając e-mail na 
adres odyssey@sailing-club.pl  lub pisemnie na adres Organizatora. Organizator rozpatruje je w 
terminie 30 dni od daty złożenia i zawiadamia Klubowicza o sposobie rozpatrzenia reklamacji 
przesyłając bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres 
korespondencyjny Klubowicza.  
2. Klubowicz może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i 
Partnerów w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora.  
3. Administratorem danych osobowych Klubowicza jest Partner projektu. Klubowicz ma prawo 
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych 
w celach marketingowych.  
4. Klubowicz może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w 
dowolnym momencie  wysyłając e-mail na adres: odyssey@sailing-club.pl  lub przesyłając stosowne 
oświadczenie na adres Organizatora.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie treści Regulaminu 
oraz nowa treść Regulaminu podane zostaną na Organizatora i Partnera. Dodatkowo Klubowicze 
powiadomieni zostaną o zmianie treści Regulaminu poprzez informację przekazaną mailowa na adres 
klubowicza.  
6. Zmiana Oferty nie stanowi zmiany Regulaminu.  
7. Regulamin jest stale dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronach internetowych 
www.odyssey-sailing-club.pl oraz yachting.edu.pl 
8. Niniejszy Regulamin Klubu wchodzi w życie z dniem 07.03.2018 
 


