
UMOWA  O CZARTER  JACHT

Umowa zawarta w dniu........................pomiędzy firmą…………………… reprezentowaną 
przez…………….. …..……………………. z siedzibą:…………………………………………… 
dalej nazywanego Armatorem a 

…………………………………………………. 
zam…………………………………………………………….

…………………………………………… zwanym dalej Czarterującym.

Przedmiotem czarteru jest jacht typu:…………………. nazwa:………………………..nr 
rej…………………..

                                                                                  &1

Powyższa umowa została zawarta w celu użytkowania jachtu w celach turystycznych .
Jacht wydany będzie osobie mającej uprawnienia do prowadzenia jachtu oraz dokumenty potwierdzające 
tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
                                                                                 &2
Czas trwania czarteru określony został od …………. .do  …………….. .                                                                
Jachty wydawane są w godzinach miedzy 15.00 a 19.00 pierwszego dnia czarteru i należy je zdać między  
9.00 a 13.00 ostatniego dnia czarteru w porcie YACHT PORT – baza rybacka w Pięknej Górze k.Giżycka.

                                                                                  &3                                                                                                                                                                                                  
Armator zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do omówionego użytku , a Czarterujący 
utrzymać go w takim stanie przez okres czarteru , oraz odpowiada materialnie i karnie za przyjęty sprzęt , 
bezpieczeństwo żeglugi i użytkować jacht zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej. Przy 
większych wiatrach refować żagle a przy wiatrach powyżej 6 skali B. obowiązuje zakaz pływania.
                                                                                &4
Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem obciążają Czarterującego.
                                                                                &5
O stanie przydatności przedmiotu czarteru decyduje stan techniczny jachtu oraz wyposażenia , które określa 
protokół zdawczo-odbiorczy.
                                                                                &6  
Bez zgody Armatora Czarterujący nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu 
czarteru.
                                                                                &7
Czarterujący nie może bez zgody Armatora oddać przedmiot czarteru w podnajem.
                                                                                &8                                                                                          
Armator otrzyma wynagrodzenie za czarter w wysokości:.......................................... PLN.
Po rabacie:...................................................................................................................... PLN.
Słownie :…………………………………………………………zł
                                                                                &9
Czarterujący zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 30% wartości czarteru tj……… PLN. 
wynikającą z powyższej umowy najmu .
                                                                                &10
W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez Czarterującego w terminie krótszym niż 30 dni od daty 
rozpoczęcia czarteru , zaliczka nie podlega zwrotowi.
                                                                               &11
Pozostała należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z &8 niniejszej umowy tj……..PLN  
Czarterujący zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w &2 
umowy najmu.

Czarterujący powinien przy przejmowaniu jachtu posiadać przy sobie do okazania potwierdzenie 
wpłaty zaliczki .

                                                                               &12



Czarterujący w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości 400zł.
                                                                               &13                                                                                                                          
Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego , strat w wyposażeniu jak również 
zachowaniu czystości jachtu po zakończeniu rejsu i ulega zwrotowi w przypadku zdania jachtu bez szkód w 
dniu zakończenia czarteru określonego w &2.
                                                                              &14                                                                                                        
W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa &2 niniejszej umowy , kaucja ulega 
przepadkowi a Czarterujący za każdą nową dobę płaci.400,00PLN., nieoddanie jachtu o wyznaczonej  
godzinie za każdą następną 50zł , nie dotyczy to sytuacji , gdy jacht nie może być zdany z przyczyn 
niezależnych od najemcy jachtu , a w szczególności : uszkodzenia jachtu przez osoby trzecie 
uniemożliwiającego jego transport do portu macierzystego , lub jego kradzież. W takich wypadkach 
Czarterujący jacht ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wynajmującego jacht o zaistniałych 
okolicznościach.

                                                                                &15
W przypadku braku czarterowanego sprzętu ,Armator przekaże jacht zastępczy o co najmniej tym samym 
standardzie.
                                                                                &16 
Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Armatora.
                                                                                 &17
Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu i zgody obu stron.
                                                                                  &18
Jacht posiada pełne wyposażenie żeglarskie , w tym : fok , grot , talia , 2 cumy , kotwicę z lina , 2 
pagaje , komplet szekli , sprzęt ratunkowy , podstawowe naczynia kuchenne , silnik zaburtowy , 
pełna butle gazu , bramkę do kładzenia masztu , sztywny sztag z rolerem , lazy-jack ,tent . Jeżeli 
jacht posiada dodatkowy osprzęt i wyposażenie , będzie to wykazane w protokole zdawczo-
odbiorczym sporządzonym w dniu przekazania jachtu.

                                                                                   &19

Integralną częścią umowy są informacje zawarte w cenniku oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

                                                                                   &20
Jacht i silnik jest ubezpieczony .( OC , CASCO , NW )
                                                                                   &21
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 
stron.

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

                            Czarterujący                                                                            Armator


