
UMOWA CZARTERU JACHTU 
1.W dniu ………………..….…  ........................................................................ zwanym dalej     
    
   Wynajmującym a …………………..………………………………………………..…… zamieszkałym …………………………………….…        

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

   legitymującym się dowodem osobistym nr  ……………………..  wydanym przez …………..…………………………………………………..  

   posiadającym uprawnienia żeglarskie: ………………………………..……… zwanym dalej Najemcą. 

2.Przedmiotem umowy jest czarter jachtu żaglowego:……………………………..…….…w terminie:……………………………..…na WJM. 

3.Wynajmujący zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty sklarowany do dyspozycji Najemcy w dniu rozpoczęcia czarteru   
   określonego w punkcie 2 Umowy, od godziny 16:00 do 22:00. Najemca zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty,  
   sklarowany, ostatniego dnia czarteru do godziny 12:00 zawsze w tym samym porcie, chyba, że strony postanowią inaczej. 
 
4.Wydanie jak i zwrot jachtu nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu przekazania jachtu Najemcy. 
 
5.Braki w wyposażeniu zawartym w protokole zdawczo-odbiorczym jak i uszkodzenia jachtu wynikłe podczas całego okresu najmu   
   jachtu obciążają Najemcę. Materiały będą szacowane zgodnie z cenami sklepów żeglarskich lub portali aukcyjnych z uwzględnieniem   
   kosztu przesyłki. Usługi będą wyceniane indywidualnie. 
 
6.Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej.   
   Prowadzący jacht musi posiadać uprawnienia żeglarskie w przypadku jachtu przekraczającego 7,5 m długości. 
7.Bez zgody wynajmującego Najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu umowy. 

8.Wynajmujący otrzyma czynsz za czarter jachtu wraz z silnikiem nr…………………………………,  

    w  wysokości  ……………….. zł, słownie ………………………………………………………………………………………………………….. 

9.Najemca uiścił zadatek w wysokości 30% wartości czynszu wynikającego z powyższej umowy tj. ………………….… zł słownie:       

   ……………………………………..………………………………………………………………………………..  

10.Jeżeli z winy Najemcy czarter nie dojdzie do skutku, to zadatek ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego. Jeżeli z Winy   
     Wynajmującego czarter nie dojdzie do skutku zadatek podlega zwrotowi w terminie 7 dni. 
 
11.Zapłata pozostałej należności w wysokości 70% kwoty czarteru tj. …………..…………….. zł, słownie: 

 ……………………………………………………………………………………..nastąpi w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w punkcie 2. 

12.Najemca w momencie odbioru jachtu wpłaca kaucję w wysokości 500,00 zł. Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek uszkodzeń   
     jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu określonego w protokole zdawczo-odbiorczym  
     i podlega zwrotowi w  przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu. 
 
13.W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa punkt 2. kaucja ulega przepadkowi. Zdanie jachtu w terminie   
     późniejszym możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym. 
 
14.W przypadku nie posprzątania jachtu przez Najemcę po czarterze, Wynajmujący potrąca z kaucji 100,00 zł, a w przypadku rażącego   
     zaniedbania 300 zł. Za nie opróżnienie toalety chemicznej przez Najemcę, Wynajmujący potrąca z kaucji 50,00 zł.  
 
15.W przypadku wezwania Serwisu do awarii lub innych zdarzeń spowodowanych przez załogę, naliczana zostanie opłata w wysokości   
     50,00 zł. Za każdą rozpoczętą godzinę pracy Serwisu naliczana będzie opłata w wysokości 50 zł.  
 
16.Wynajmujący jacht (Armator) zobowiązany jest do ubezpieczenia go na czas trwania czarteru. 

17.Zmiana któregokolwiek z punktów umowy wymaga formy pisemnej – aneksu, i zgody stron. W sprawach nieuregulowanych niniejszą   
     umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez      
     Sąd odpowiadający siedzibie Wynajmującego.. 

18.Umowa sporządzona została w dwóch jednakowych egzemplarzach i podpisana własnoręcznie. 

19.Najemca ma obowiązek przestrzegać przepisów żeglarskich oraz dostosowania się do nakazów ze strony służb ratowniczych  
     i ostrzegawczych. 

20. Reklamacje z uzasadnieniem należy składać na piśmie, na adres Wynajmującego, Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni. 

 

 

……………………………………….Najemca (biorący w  najem)                           …………………………………….Wynajmujący (Armator)	  


