UMOWA NAJMU JACHTÓW
Umowa zawarta dnia …………….
pomiędzy …………………….
reprezentowana przez ………………………
zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM / ARMATOREM
a …………………………….
Reprezentowana przez
…………………………..
zwanym dalej NAJMUJĄCYM /
CZARTERUJĄCYM
o następującej treści:

Przedmiot umowy
§1
1.Przedmiotem umowy jest czarter ………………w terminie ………………….. w cenie za jacht
……………….. (słownie: ………………..) zgodnie z rezerwacją.
2. Niniejsza umowa zawarta została celem użytkowania przedmiotów czarteru w celach
turystycznych.
§2
1.ARMATOR zobowiązuje się przekazać jachty sprawne, czyste, sklarowane do dyspozycji.
2. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jachty sprawne, czyste, sklarowane
ARMATOROWI.
3. Przekazanie i odbiór jachtów nastąpi w porcie Port Royal - Giżycko.
4. ARMATOR przekaże jacht ……………. miedzy 14:00 - 18:00, a CZARTERUJĄCY zwróci
jacht w terminie …………….. do godz. 10:00.
5. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zdania jachtów w powyższym terminie. Rejs
należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtów
w terminie.
6. Kara umowna za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zdaniu każdego jachtu wynosi
10% dziennej stawki czarteru jachtu.

Warunki płatności
§3
1.Cena czarteru za jacht wynosi łącznie: ……………… (słownie: …………….), zaliczka
wynosi: ………………… (słownie: …………………..). Pozostała kwota ………………..
(słownie: ………………..) zostanie wpłacona najpóźniej w dniu odbioru jachtu
ARMATOROWI.
2.Zapłata zaliczki i pozostałej kwoty zastanie dokonana przelewem na numer konta

……………………………..
3. W przypadku nie wpłacenia zaliczki umowa zostaje rozwiązana.
4. W przypadku rezygnacji z czarteru:
a. w terminie dłuższym niż 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 10% z pełnej
sumy czarteru;
b. w terminie krótszym niż 30 - dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 40% z pełnej
sumy czarteru;
c. w terminie krótszym niż 14 - dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 100% z pełnej
sumy czarteru;
5.Rezygnacja z udziału w czarterze jachtów następuje w formie pisemnego oświadczenia
złożonego ARMATOROWI.
6. Dodatkowa obowiązkowa opłata za sprzątnie jachtów to 100 zł.
7. Dodatkowe opłaty opcjonalne to wypożyczenie wc chemicznego 200 zł wraz z
czyszczeniem/ 1 sztuka, 100 zł gdy wc chemiczne oddane jest czyste/ 1 sztuka,
przenośna lodówka 50/ 1 sztuka, parking 15 zł/ doba.
8. Opłaty dodatkowe pobierane są na miejscu w porcie.
9. Kaucja pieniężna w kwicie 500 zł za jacht pobierana jest w dniu wydania jachtów. Z
kaucji pobrane będą wszelkie koszty zniszczenia, braki w wyposażeniu powstałe podczas
czarteru, a także inne koszty powstałe z winy CZARTERUJĄCEGO, które opłacił
ARMATOR. Kaucja pieniężna rozliczana jest w dniu zdania jachtów.

Odbiór jachtów
§5
1.CZARTERUJĄCY oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia i będzie on
zarządzał jachtami, będąc w stanie trzeźwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i dobrą praktyką żeglarską, będzie unikał awarii, kolizji i wypadków.
2. Przy odbiorze jachtów CZARTERUJĄCY wylegitymuje się posiadaniem następujących
dokumentów:
a. umową o czarter jachtów;
b. dokumentem uprawniającym do prowadzenia jachtu, w tym przypadku: Patent żeglarski;
3. Wydawanie i odbiór jachtów odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo-Odbiorczy,
podpisany przez obie Strony umowy.

Odpowiedzialność
§6
1.CZARTERUJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność materialną za jachty wraz z
wyposażeniem w okresie objętym niniejszą Umową oraz bierze na siebie obowiązek pełnej
odpowiedzialności za ich stan techniczny oraz za bezpieczeństwo załogi.
2. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtów obciążają
CZARTERUJĄCEGO. CZARTERUJĄCY jest zobowiązany zwrócić jachty w stanie
niepogorszonym, jednakże nie dotyczy to zużycia jachtów oraz ich wyposażenia, będących
następstwem prawidłowego używania.

Awarie i szkody
§7
1.W przypadku awarii jachtów CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do porozumienia się z
ARMATOREM przed podjęciem jakichkolwiek działań. Powyższe nie ma zastosowania w
sytuacji, gdy brak niezwłocznych działań może doprowadzić do utraty jachtów lub ich
całkowitego zniszczenia. CZARTERUJĄCY sporządza tzw. "Protokół wypadku".
2. ARMATOR oświadcza, iż czarterowane jachty są ubezpieczone i posiadają aktualne
ubezpieczenie - Brak
3. Jeśli zaistniałe szkody powstałe z winy CZARTERUJACEGO kwalifikują się do
likwidacji w zakresie OC, CASCO polisy ubezpieczeniowej i przewyższają kwotę
kaucji to ARMATOR wstrzymuje się z wypłatą kaucji do czasu uzyskania
odszkodowania od Ubezpieczyciela.
4. CZARTERUJĄCY ma obowiązek dopełnić wszystkich czynności mających na celu
wypłatę odszkodowania w związku z każdą powstałą szkodą w czasie eksploatacji jachtów.
CZARTERUJĄCY odpowiada finansowo w przypadku niedopełnienia przez niego
wymaganych czynności.
5. CZARTERUJACY odpowiada finansowo za szkodę wyrządzoną eksploatowaniem
przez niego jachtów w sposób sprzeczny z Warunkami Ubezpieczenia.
6. W przypadku kiedy w momencie zdania jachtów przez CZARTERUJĄCEGO,
ARMATOR nie stwierdzi zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym żadnych strat,
uszkodzeń jachtów, a także nie wskaże innych sytuacji które miały miejsce w czasie czarteru,
a generowały dodatkowe koszty z winy CZARTERUJĄCEGO, które poniósł ARMATOR –
wypłaci on zdeponowaną kaucję.
7. Roszczenia przewyższające kaucje, a nie uznane przez Ubezpieczyciela dochodzone będą
przez ARMATORA wobec CZARTERUJĄCEGO na drodze prawnej.

Użytkowanie jachtów
§8
1. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się do:
- użytkowania jachtów zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej

na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
- refowania żagli przy sile wiatru powyżej 3° w skali Beauforta w przypadku jachtów
żaglowych,
- nie wypływania z portu przy sile wiatru powyżej 6º w skali Beauforta w przypadku jachtów
żaglowych.
Postanowienia końcowe
§9
1.Spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Rejonowy ARMATORA.
2. CZARTERUJĄCY w terminie 14 dni od zakończenia czarteru jachtów ma prawo złożyć
ARMATOROWI reklamację w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w
umowie adres ARMATORA.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody Stron pod rygorem
nieważności.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
5. ARMATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków
cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających
wywiązanie się z umowy (uszkodzenie, zatonięcie, kradzież, spalenie jachtu itp.). W takim
przypadku ARMATOR zwróci w całości CZARTERUJĄCEMU dotychczas wpłacone
kwoty, określone w nagłówku umowy. ARMATOR w w/w wypadkach może także
zaproponować jacht zastępczy o równej lub wyższej klasie.
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