Egz. nr .....
UMOWA
czarteru jachtu żaglowego typu Antila 27 Family"BLACK WITCH"
Zawarta ...........................................w Giżycku, pomiędzy Jacht Czarter – Jerzy Jezierski,
zam. 11-500 Giżycko, ul. 3-go Maja 9A/5, REGON: 280 593 135, NIP: 845-102-59-28,
email: czarter@o2.pl, tel. 512 744 100, zwanego w dalszej części umowy "Właścicielem",
a ............................................................................................................................................................,
nr telefonu.........................................., zwanego w dalszej części "Użytkownikiem".
§1
Właściciel zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi jachtu żaglowego typu Antila 27
Family , technicznie sprawnego wraz z wyposażeniem.
§2
Użytkownik zobowiązany jest do:
1. Odbioru jachtu w dniu .......................................... do godz. ..................... z portu: YACHT
PORT w m. Piękna Góra 4 C. Podstawą odbioru jachtu będzie niniejsza umowa,
dokument poświadczający uzyskane uprawnienia do żeglugi oraz "Protokół przekazania
jachtu", który będzie stanowił załącznik do niniejszej umowy.
2. Zwrotu jachtu w dniu ................................... do godz. ................... w miejscu odbioru jachtu.
3. Użytkowania jachtu zgodnie z zasadami jego eksploatacji oraz dobrą praktyką żeglarską.
4. Dokonywania drobnych napraw i konserwacji wydanego sprzętu, wynikających
z bieżących uszkodzeń, które spowodował Użytkownik, na własny koszt i własnym
staraniem.
5. Wpłacenia Właścicielowi kaucji w wysokości .......................................... zł,
(słownie: ...................................................................................................................................)
w dniu odbioru jachtu, na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych niewłaściwą
eksploatacją jachtu oraz osprzętu w czasie trwania umowy.
Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu zdania jachtu, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub
w części pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód.
§3
Cenę za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na
kwotę ............................ zł (słownie: ...............................................................................................).W
cenie czarteru Właściciel zobowiązuje się do nabicia butli gazowej 3 kg. Oraz zatankowania jachtu
w wodę Postój załogi w porcie macierzystym gratis. Jacht ubezpieczony jest w zakresie OC.
§4
Właściciel zapewnia Użytkownikowi serwis na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, a naprawa
zgłoszonych awarii będzie odbywała się w godzinach od 09.00 do 17.00. Jeżeli awaria nastąpiła
wskutek zaniedbania Użytkownika, Właściciel ma prawo naliczyć opłatę serwisową.
§5
Użytkownik zobowiązany jest wpłacić na adres lub konto Właściciela w terminie
do dnia ...................................... zadatek w wysokości do 30% umówionej ceny. Wysokość zadatku
wynosi ................................. (słownie:.................................................................................................)
na konto bankowe Właściciela: mBank: 38 1140 2004 0000 3502 7277 7693,
lub na adres Właściciela: Jerzy Jezierski, 11-500 Giżycko, ul. 3-go Maja 9A/5.
§6
Umowę czarteru jachtu, Właściciel przesyła pocztą elektroniczną Użytkownikowi celem
zapoznania się z jej treścią. Formalne podpisanie umowy odbędzie się podczas przekazania jachtu
wraz z jego wyposażeniem Użytkownikowi. Potwierdzeniem zawarcia umowy czarteru jest wpłata
zadatku dla Właściciela. Potwierdzenie wpłaty zadatku Użytkownik winien bez zbędnej zwłoki
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wysłać na adres e-mailowy Właściciela.
§7
W przypadku zakończenia czarteru w terminie późniejszym niż określony w umowie, to jest do
godz.11.00 ostatniego dnia czarteru, Użytkownik zapłaci Właścicielowi za każdą rozpoczętą
godzinę czarteru dodatkową opłatę w wysokości 200 PLN.
§8
Użytkownik gwarantuje, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje żeglarskie, potwierdzone patentem oraz przyjmuje na siebie
odpowiedzialność materialną za jacht wraz z jego wyposażeniem.
§9
W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, której
Użytkownik nie jest w stanie zlikwidować ma on obowiązek do powiadomienia Właściciela o
zaistniałym fakcie.
Przy wiatrach powyżej 4ºB obowiązuje nakaz refowania żagli. Przy wiatrach powyżej 6ºB
obowiązuje zakaz opuszczania portu.
§ 10
Jachtu nie wolno odnajmować innym osobom, pozostawiać bez nadzoru załogi (w miejscach innych
niż płatny port lub płatna przystań) oraz opuszczać akwenu Wielkich Jezior Mazurskich.
§ 11
Podstawą do wyliczenia kosztów strat i uszkodzeń powstałych w czasie objętym umową czarteru
jachtu, będzie "Protokół przekazania jachtu". Wycena powstałej szkody zostanie ustalona przez
Właściciela na podstawie aktualnych cen rynkowych uszkodzonych części, zespołu lub podzespołu
wyposażenia jachtu oraz kosztów robocizny.
§ 12
Użytkownik zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie. Opłata za posprzątanie wnętrza
jachtu jest obligatoryjna i wynosi 100 PLN. Opłata za niesklarowany kadłub jachtu jest
fakultatywna i wynosi 100 zł. Nieposprzątanie toalety chemicznej skutkuje karą umowną w
wysokości 100 PLN.
§ 13
Sporne sprawy wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygały polubownie lub przez
Sąd Rejonowy w Giżycku.
§ 14
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Jacht Czarter –
Jerzy Jezierski, zgodnie z wymogami RODO w celu sporządzenia niniejszej umowy.
§ 15
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Akceptuję warunki niniejszej umowy.

Właściciel

.........................................
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