U M O WA O C Z A RT E R

z dnia ……………………..…. zawarta pomiędzy: …………………………zamieszkałym
………………………………….., nr dowodu osobistego ………………………. zwanym
dalej Armatorem a .................................................
zam........................................ ..................................................................................................
........................................ nr.dowodu osobistego: ........................., nr
patentu: .............................zwanym dalej CZARTERANTEM o wynajęcie jachtu.
1. Czarter jachtu .......................... w terminie ................................... Ogółem wartość
wynosi ..............zł (słownie: ............................................................................ złotych)
płatna w ratach : a) przedpłata dokonana przed zawarciem umowy dn................. w
kwocie ..............................zł
b) pozostała kwota ............ zł płatna dn. ................................... przy odbiorze jachtu.
3. Ustala się kaucję gwarancyjną – zwrotną w kwocie 350zł ł płatną w dniu odbioru jachtu
oraz za silnik 150zł , łącznie 500zł
4. Armator przekaże Czarterantowi jacht zaopatrzony w stosowne wymagane przepisami
PZŻ dokumenty, sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony zgodnie z zasadami
dobrej praktyki żeglarskiej. Wyposażenie będzie wskazane w „Protokole przekazania
jachtu”.
5. Przekazanie jachtu odbędzie się w porcie PTTK Wilkasy w godzinach odbiór 17:00,
zdanie 10.00, lub innych po wcześniejszym uzgodnieniu na podstawie okazania
przedstawicielowi Armatora: kompletu potwierdzeń opłat za jacht, dokumentów
stwierdzających posiadanie uprawnień żeglarskich, okazania dowodu osobistego przez
prowadzącego jacht.
6. Przy przekazaniu i przejmowaniu jachtu, przedstawiciel Armatora i Czarterent
zobowiązani są do potwierdzenia stanu technicznego jachtu i wyposażenia odpowiednimi
wpisami i podpisami w „Protokole przekazania jachtu”.
7. Protokół przekazania jachtu stanowi integralną część umowy.
8. W przypadku nie przekazania jachtu w terminie przewidzianym umową, Armator
zobowiązany jest zagwarantować załodze jachtu noclegi (dotyczy sytuacji awaryjnych).
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9. Czarterant zobowiązuje się eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami
PZŻ, danymi zawartymi w dokumentach, dobrą praktyką żeglarską oraz wytycznymi
armatora. Czarterant zobowiązany jest dbać o dobry stan techniczny jachtu, zapewnić mu
stałą i należytą konserwację.
10. Czarterant zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, dokładnie
wyczyszczony, sklarowany (oraz gotowy do dalszego przekazania) w godzinach 10.00 lub
innych uzgodnionych wcześniej z Armatorem w dniu zakończenia czarteru.
11. Czarterant zobowiązany jest jest do poniesienia kosztów strat w wyposażeniu jachtu i
wszelkich innych powstałych z jego winy.
12. W przypadku nie przekazania jachtu przedstawicielowi Armatora w ustalonym
terminie, Czarterant zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 300%
dziennej stawki czarterowej (max.w danym sezonie) za każdą rozpoczętą dobę spóźnienia.
13. Należność za spowodowane straty oraz kary za nieterminowe przekazanie-zdanie
jachtu będą potrącane w pierwszej kolejności z kaucji Czarteranta.
14. Nieterminowe opłacenie czarteru może spowodować rozwiązanie umowy czarteru
jachtu na ryzyko Czarteranta (z poniesieniem konsekwencji przewidzianych w umowie).
15. Zmiana terminu i miejsca przekazania jachtu Czarterantowi może być dokonana tylko
w przypadku porozumienia stron.
16. Bez zgody Armatora jacht nie może być przekazywany- podczarterowany osobom
trzecim.
17. W przypadku rezygnacji z wynajęcia jachtu przez Czarteranta, ponosi on utratę
wpłaconej zaliczki na rzecz Armatora (art.394 KC).
18. W przypadku zerwania umowy o czarter jachtu przez Armatora, bez zgody Czarteranta
ponosi on koszty wypłacając Czarterantowi podwójnie pobraną kwotę zadatku) zgodnie z
art.394 KC).
19. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie.
20. Jacht posiada pełen pakiet ubezpieczeń.
21. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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