UMOWA CZARTERU JACHTU nr
Zawarta pomiędzy:
Firmą "Rubiko Ireneusz Kurzacz" z siedzibą w 84-230 Rumia ul. Marii Skłodowskiej
4, zwany
dalej Wynajmującym, a
Imię:……………………………………………………….
Nazwisko:……………………………..............................
Adres:………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy, miasto:……………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego:…………………………..
PESEL:…………………………………………………….
Numer patentu żeglarskiego:……………………………
TEL:..............................................................................
zwanym dalej Czarterującym, o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest czarter jachtu Weekend 820 wraz z
wyposażeniem, zwanego dalej jachtem.
2. Wynajmujący oświadcza, iż jest uprawniony do dysponowania jachtem i zawarcia
niniejszej umowy.
§2
1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Czarterującemu jacht, do używania na
obszarze następujących rzek i kanałów: Motława, Martwa Wisła, Wisła, Wisła
Królewiecka, Szkarpawa, Nogat, Kanał Jagielloński (zwanych potocznie „Pętlą
Żuławską”), na czas określony:
od godz…………..... dnia………………..
do godz………….… dnia.....................….
2. Wydanie jachtu nastąpi w Przystani Żeglarskiej „Rybina” 82-103 Stegna.
3. Skutki opóźnienia z wydaniem jachtu regulują Ogólne Warunki Czarteru Jachtów.

§3
1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania jachtu Czarterującemu w stanie
zdatnym do żeglugi.

Przez jacht zdatny do żeglugi rozumie się jacht umożliwiający żeglugę w ciągu dnia
na akwenach śródlądowych, wyposażony zgodnie z Protokołem ZdawczoOdbiorczym, który Czarterujący otrzyma w chwili wydania mu jachtu.
2. Jacht w momencie wydania go Czarterującemu będzie objęty ubezpieczeniem OC,
CASCO i NW. Warunki ubezpieczenia, sposób postępowania w wypadku zaistnienia
szkody oraz odpowiedzialność Czarterującego za szkodę regulują Ogólne Warunki
Czarteru Jachtów.
§4
1. Czarterujący zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu opłaty za czarter w
wysokości………………….zł (słownie:………………………………………………………
złotych) za cały okres czarteru na rachunek bankowy lub do rąk Wynajmującego.
2. Czarterujący obowiązany jest do wpłaty zaliczki 30% ceny czarteru w
wysokości……..………… zł (słownie:………………………….…………… złotych)
Wpłata zaliczki powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania ogólnych
warunków oraz umowy czarteru i stanowi potwierdzenie rezerwacji terminu.
3. Nr rachunku bankowego: MBANK 43 1140 2004 0000 3102 7503 3437
4. Czarterujący obowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości……..………… zł
(słownie:…………………………złotych) Wpłata kaucji powinna nastąpić najpóźniej w
chwili wydania jachtu Czarterującemu.
§5
1. Czarterujący jest obowiązany do odbioru jachtu w miejscu i czasie oznaczonym w
§ 2 pkt 2.
2. Skutki opóźnienia Czarterującego z odbiorem jachtu regulują Ogólne Warunki
Czarteru Jachtów.
§6
W czasie trwania umowy Czarterujący ponosi koszty eksploatacji jachtu.
§7
1. Czarterującemu nie wolno oddawać jachtu innym osobom do używania ani w
podnajem.
2. Czarterujący jest obowiązany do używania jachtu zgodnie z dobrą praktyką
żeglarską oraz obowiązującymi przepisami, wyłącznie na akwenie oznaczonym w
umowie. Czarterującemu nie wolno wykorzystywać jachtu do działalności
zarobkowej.
§8
1. Po ustaniu zakończeniu czarteru Czarterujący obowiązany jest zwrócić
Wynajmującemu jacht w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie jachtu oraz jego wyposażenia, będące następstwem

prawidłowego używania. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za zgodność
wyposażenia jachtu z Protokołem Zdawczo- Odbiorczym.
2. Zwrot jachtu powinien nastąpić w Przystani Żeglarskiej „Rybina” 82 - 103 Stegna,
w dniu……………… do godziny…………...
3. Odbioru jachtu, sprawdzenia jego stanu oraz zgodności wyposażenia z
Protokołem Zdawczo - Odbiorczym dokonuje Wynajmujący lub osoba przez niego
upoważniona.
4. Skutki opóźnienia Czarterującego ze zwrotem jachtu oraz odpowiedzialność
Najemcy za stan jachtu i zgodność jego wyposażenia z Protokołem Zdawczo Odbiorczym regulują Ogólne Warunki Czarteru Jachtów.
§9
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za
wypowiedzeniem, w terminach i ze skutkami oznaczonymi w Ogólnych Warunkach
Czarteru Jachtów.
2. W razie naruszenia przez Czarterującego § 7 niniejszej umowy Wynajmujący ma
prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Ogólne
Warunkami Czarterów Jachtów oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Czarterujący.
§ 13
Czarterujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy oraz Ogólnymi
Warunkami Czarteru Jachtów oraz że Wynajmujący udzielił w tym zakresie wszelkich
wyjaśnień i Czarterujący zna warunki czarteru jachtu oraz nie wnosi żadnych
zastrzeżeń w tym zakresie.
§ 14
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze
polubownej ewentualnie przed sądem właściwym ze względu na siedzibę
Wynajmującego .

Wynajmujący

Czarterujący

