
شـــــروط وأحـــكـــــام الـــــحــــجـــــز 
الحجز الخاص بك   .1

سنقوم بتـأكيد حجزك مباشرة بمجرد استالم الدفعة المقدمة، وفقًا   1.1
لسياسة الدفع (القسم 2). وعند قيامك بعملية الدفع، فإنك توافق على 

االلتزام بهذه الشروط واألحكام.

1.2  كجزء من عملية الحجز، سُيطلب منك إكمال استمارة الحجز مع التأكد من 
صحة كافة البيانات المقدمة، بما في ذلك معلومات التواصل في الحاالت 

الطارئة والحاالت الصحية والتي سيتم استخدامها من أجل سالمتك في 
الحاالت الطارئة فقط، ولن يتم استخدامها ألي أغراض آخر.

السعر/الدفع  .2

بمجرد الحجز، سيتم ضمان سعر الرحلة/النشاط من قبل سي.ُعمان   2.1
ولن يتغير. باستثناء ما هو منصوص عليه هنا، طالما أنك ملتزم بعملية الدفع. 

وقد يتغير السعر في حالة طلب خدمات إضافية، أو فرض أي رسوم جديدة 
من قبل الجهات الحكومة. 

بالنسبة إلى عمليات الدفع التي يتم إجراؤها بواسطة التحويل   2.2
المصرفي، يجب استخدام اسم العميل الذي يقوم بالحجز وتاريخ الرحلة/النشاط 

كمرجع، ويجب أن يتم الدفع إلى:

Oman Sail LLC :اسم الحساب  -
رقم الحساب: 0323002734340016  -

Bank Muscat :البنك  -
MIH Branch, PO Box 134, PC112, Ruwi :الفرع  -

BMUSOMRXXXX :رمز السويفت  -

تتطلب جميع الحجوزات سداد تكلفة النشاط بنسبة ٪100 عند الحجز،   2.3
باستثناء تأجير القوارب الخاصة وحجوزات الشركات والمجموعات حيث يجب 

دفع مقدم بنسبة ٪50 عند الحجز مع دفع باقي التكاليف قبل (14) يومًا 
من تاريخ الرحلة/النشاط.

اإللغاء والتعديل  .3

يمكنك إلغاء حجزك في أي وقت. حيث يجب أن يتم استالم إشعار اإللغاء   3.1
وتأكيده كتابيًا من قبل سي.ُعمان.

بالنسبة لإللغاءات التي تم استالمها عند الدفع بنسبة ٪100 (سياسة   3.2
الدفع):

• في غضون أكثر من سبعة أيام من إشعار اإللغاء، يتم استرداد كامل المبلغ 
عن طريق سي.ُعمان ؛

• لمدة تتراوح بين يومين وسبعة أيام من إشعار اإللغاء، يتم استرداد ٪50 من 
تكاليف الحجز عن طريق سي.ُعمان.

• وفي حالة إشعار اإللغاء قبل أقل من يومين من وقت المغادرة/بدء النشاط، 
لن يتم استرداد تكاليف الحجز عن طريق سي.ُعمان.

إللغاء الحجوزات الخاصة باستئجار اليخوت لألفراد، حجوزات الشركات   3.3
وحجوزات المجموعات:

• ألكثر من 14 يومًا من إشعار اإللغاء قبل وقت المغادرة/ بدء النشاط، يتم 
استرجاع كامل تكاليف الحجز من قبل سي.ُعمان.

• ألقل من 14 يومًا من إشعار اإللغاء، سيتم استالم %50 من مبلغ الحجز 
فقط، وأي تكاليف إضافية أخرى سيتم استرجاعها من قبل سي.ُعمان.

• في حالة اإلشعار قبل أقل من 7 أيام، فلن يتم استرداد أي مبلغ من قبل 
سي.ُعمان.

لن يتم استرداد قيمة الحجوزات للعمالء التي تقل عن 20 ريال ُعماني   3.4
في حالة إلغاء الحجز. (يمكن إصدار قسائم شراء بهذا المبلغ بدًال من 

استردادها).

لن يتم استرداد قيمة الحجوزات للعمالء الذين فاتتهم رحالتهم التي   3.5
قاموا بحجزها. إذا تأخر العميل أكثر من 15 دقيقة في يوم المغادرة/بدء النشاط، 

فقد يغادر القارب بدون العميل ولن يتم استرداد أي مبلغ.

3.6  بإمكان العميل تغير تاريخ الحجز، ويعتمد ذلك على التوفر. في هذه 
الحالة، قد يتم تطبيق رسوم التغيير على النحو التالي:

• التغييرات التي تم إجراؤها قبل المغادرة/بدء النشاط بأكثر من أسبوع: 
ال توجد رسوم إدارية للتغيير.

• التغييرات التي تمت قبل المغادرة/بدء النشاط بـ 2 - 7 أيام: توجد رسوم 
إدارية بنسبة ٪10 من قيمة الحجز.

• تغييرات الحجوزات المطلوبة قبل أقل من يومين من المغادرة/بدء النشاط 
لن تكون ممكنة.

في مناسبات معينة، قد ال تتمكن سي.ُعمان من تقديم النشاط أو   3.7
الخدمة بسبب ظروف خارجة عن إرادتها؛ وتشمل هذه على سبيل المثال ال 

الحصر: الظروف الجوية وتعطل القوارب. عليه، ستقدم سي.ُعمان أكبر قدر 
ممكن من اإلشعارات، ولكن في بعض األحيان قد يكون ذلك بشكل مفاجئ. 

وفي حالة اإللغاء، فإنه سوف:
• يتم إعادة جدولة الحجوزات ألقرب فرصة متاحة؛ أو

• تقديم قسيمة شراء بقيمة الرحلة/النشاط الستخدامها في غضون عام واحد؛ 
أو

• ارجاع المبلغ المدفوع للحجز إلى حساب مصرفي معين (ال تتوفر عمليات 
استرداد نقدي).

معلومات استرداد عامة:  3.8
• ال يتم استرداد المبالغ نقدًا؛ جميع المبالغ المستردة ستكون على حساب 

العميل المصرفي.
• عادًة ما تستغرق عمليات استرداد المبالغ من 20-15 يوم عمل.

• بإمكان سي.ُعمان أن تتنازل عن أي رسوم حجز أو تخّفض منها وفقًا لتقديرها 
الخاص.

الصور  .4

يمكن لألطراف المصّرح لها من وقت آلخر القيام بالتصوير الفوتوغرافي   4.1
أو التصوير المرئي (الفيديو) للفعاليات أو الحجوزات. لذا، أنت توافق على 

السماح لنا باستخدام مثل هذه الصور في اإلعالنات الترويجية أو المواد 
الدعائية بأي تنسيق كان. كذلك، أنت توافق أيضًا على أن حقوق الطبع والنشر 

لهذه التسجيالت/الصور يجب أن تبقى مع األطراف المصّرح لها، ما لم يتم 
االتفاق على خالف ذلك.

القيود  .5

ال يسمح باصطحاب الحيوانات األليفة للمشاركة في أي من األنشطة   5.1
المائية أو بالقرب من موقع سي.ُعمان.

يجب كتابة أسماء جميع المشاركين في استمارة الحجز ، ولن ُيسمح ألي   5.2
أشخاص إضافيين بالمشاركة في النشاط.

موظفو سي.ُعمان مسؤولون عن اتباع أساليب األمن والسالمة لكافة   5.3
األنشطة المقدمة. قد يتم تغير مسار رحلتك ألغراض السالمة. كما سيقرر 

موظفو سي.ُعمان تبعًا لتقديرهم الخاص ما إذا كانت الظروف آمنة الستخدام 
أي معدات أو موقع. لذا يجب على جميع المشاركين االستماع جيدًا إلى كافة 

التعليمات اإلرشادية الصادرة عن موظفي سي.ُعمان واتباعها فيما يتعلق 
بالسالمة.

المسؤولية  .6

أنشطة سي.ُعمان بطبيعتها تنطوي على مخاطر جسدية وقد ال تكون   6.1
مناسبة لألشخاص الذين يعانون من ظروف واحتياجات صحية معينة. يتحمل 

كل مشارك مسؤولية صحته البدنية عند المشاركة في أي من األنشطة أو 
الرياضات المائية التي تقدمها سي.ُعمان.

لن تكون سي.ُعمان مسؤولة عن أي وفيات تحدث، أو أي إصابات   6.2
شخصية أخرى، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الشخصية الذي 

تتعرض له أنت أو أي فرد من المشاركين أو طرف ثالث، أو تلك الخسائر الناجمة 
عن مثل هذه الحوادث، ما لم تكن ناجمة بشكل مباشر عن إهمال واضح ومثبت 

من قبل موظفي سي.ُعمان تبعًا لما تقرره المحاكم الُعمانية.

لن تكون سي.ُعمان مسؤولة عن أي وفيات تحدث، أو أي إصابات   6.3
شخصية أخرى، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات الشخصية الذي 

تتعرض له أنت أو أي فرد من المشاركين أو طرف ثالث، أو تلك الخسائر الناجمة 
عن مثل هذه الحوادث، بسبب نشاط ما خارج األنشطة المتفق عليها أو 

المسموح بها من قبل سي.ُعمان.

أي شكاوى أخرى يجب أن تقدم إلى سي.ُعمان كتابًة.  6.4

القوانين واإلجراءات الحكومية  .7

تخضع هذه الشروط واألحكام لقوانين سلطنة ُعمان وأي نزاعات تنشأ   7.1
بموجب هذه االتفاقية وال يمكن تسويتها ودًيا يتم الفصل فيها من قبل محاكم 

السلطنة.

BOOKING TERMS & CONDITIONS

POWERED BY

1. Your Booking

1.1 Your booking shall be confirmed once the initial payment is received as per
the payment policy (section 2). By making payment you agree to be bound by these 
terms and conditions.

1.2 As part of the booking process you will be required to complete a booking form 
which you agree to complete in full, providing correct information to the best of your 
knowledge, including the requested medical and emergency contact information, 
which is requested only for your safety in case of an emergency and will not be used 
for any other purpose.

2. Price/Payment

2.1 Once booked, the price of your activity shall be fully guaranteed by SeaOman 
and, except as stated herein, will not change so long as you meet the payment 
schedule. The price may change if additional services are requested, or to comply 
with any new Government mandated charges

2.2 For payments by bank transfer, the name of the lead booking customer and 
the date of the activity should be used as the reference and payment should be 
made to:

- Account name: Oman Sail LLC
- Account No: 0323002734340016
- Bank: Bank Muscat
- Branch: MIH Branch, PO Box 134, PC112, Ruwi
- SWIFT: BMUSOMRXXXX

2.3 All bookings require 100% payment at the time of booking, except private 
boat charters, corporate bookings and group bookings where a 50% deposit shall 
be payable on booking with the balance to be paid fourteen (14) days before the 
activity date.

3. Cancellations and alterations:

3.1 You may cancel your booking at any time. Written notification of cancellation 
must be received and confirmed in writing by SeaOman.

3.2 For cancellations received when 100% was paid in advance (standard payment 
policy):
• On more than 7 days’ cancellation notice, a full refund shall be given by SeaOman; 
• For between 2 days and 7 days’ cancellation notice, a 50% refund shall be given 
by SeaOman; and 
• In case of less than 2 days’ cancellation notice before the time of departure, 
no refund shall be offered or given by SeaOman. 

3.3 For cancellations of private boat charters, corporate bookings, group bookings:
• On more than 14 days’ cancellation notice before the departure date, a full refund 
shall be given by SeaOman;
• For less than 14 days’ cancellation notice, the 50% deposit shall not be refunded, 
but any payments above this amount will be refunded by SeaOman; and
• In case of less than 7 days’ notice, no refund of any amount(s) shall be given 
by SeaOman. 

3.4 No refunds shall be given for customer cancellations of bookings with a value 
less than OMR 20 (Omani Rials Twenty Only) (vouchers may be issued for this 
amount instead of a refund).

3.5 No refunds shall be given for a customer who misses the booking trip. 
If a customer is more than 15 minutes late on the day of departure, the boat may 
leave without the customer and no refund shall be available.

3.6 A customer may change the date of the booking and SeaOman will attempt 
to accommodate this, subject to availability. In this case a change fee may be applied 
as follows:
• Changes made over a week before the booking: no change administration fee
• Changes made 2 - 7 days before the booking: 10% of the value of the booking
• Changes requested with less than 2 days’ notice before the booking will not be 
possible to accommodate.

3.7 On certain occasions, SeaOman may be unable to deliver the activity due 
to circumstances outside our control; these include, but are not limited to, 
unfavourable weather conditions and boat failure. SeaOman will give as much 
notice as possible, but occasionally this may be last minute. In case of cancellation 
by SeaOman, SeaOman will:
• Re-schedule the booking for the first available opportunity; or
• Offer a gift voucher for the value of the trip to be used within 1 year; or
• Refund the amount paid for the booking to a designated bank account (no cash 
refunds are available). 

3.8 General refund information:
• No cash refunds are given; all refunds will be to the customer bank account 
provided.
• Refunds usually take 15-20 working days to appear in the customer’s bank 
account. 
• SeaOman can at their sole discretion waive or reduce any booking fee forfeits.

4. Images

4.1 From time to time authorised parties may carry out photography and/or video 
recordings of events or bookings. You agree that we may use such images as 
promotional advertising or publicity material in any format whatsoever. You further 
agree that the copyright of such recordings shall rest with such authorised parties, 
unless otherwise agreed.

5. Restrictions

5.1 No pets are allowed to participate in any activity on the water or around the 
SeaOman site.

5.2 All participants shall be named on the booking form, no additional people 
will be permitted to partake in the activity.

5.3 SeaOman staff are responsible for the safe conduct of your activity and may 
vary your itinerary for safety purposes. SeaOman staff at their sole discretion will 
decide whether the conditions are safe to use any equipment or location. 
All participants are required to listen to and follow all instructions from SeaOman 
staff relating to safety.

6. Liability

6.1 SeaOman’s activities inherently involve risks of physical danger and may not be 
suitable for persons with certain health conditions and needs. You and each member 
of your party are responsible for ensuring your physical fitness to participate in the 
relevant activity.

6.2 SeaOman is NOT liable or responsible in any manner or to any extent for 
death or personal injury, or loss or damage to personal property, suffered by you 
or any member of your party, or any third party, nor for any losses resulting from 
such incidents, unless directly caused by the proven negligence of SeaOman staff 
as decided by the Omani courts.

6.3 SeaOman is NOT liable or responsible for death, or personal injury, or loss or 
damage to personal property, suffered by you, any member of your party, or any 
third party, nor for any losses resulting from such incidents, caused by an activity 
outside of the activities agreed with and / or permitted by SeaOman.

6.4  Any complaints must be submitted to SeaOman in writing.

7. Governing Law

7.1 These Terms and Conditions are subject to the laws of the Sultanate of Oman 
and any disputes arising hereunder which cannot be amicably settled shall be 
decided exclusively by the courts of Oman.
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