UMOWA O CZARTER JACHTU
Czarter jachtu motorowego - Zalew Zegrzyński
Zawarta w Nieporęcie dnia …………………………….............., pomiędzy:
Panem/Panią: ………………………………………........................zamieszkały/a: ……………………………………………………………………….............................
Numer dokumentu tożsamości: dow. Os………………………………………… PESEL: ……………………......................, data i miejsce urodzenia:
………………………...........................................Rodzaj i numer uprawnień: …………………………………………................................
nr tel.: ……………………………............., e-mail: ………………………………..........................… w dalszej części Umowy zwany Czarterobiorcą
a,
CZARTER ZEGRZE , Telcop z siedzibą: Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa,
tel.: +48 720 555 777, e-mail: czarterzegrze@czarterzegrze.pl ,
w dalszej części Umowy zwany Czarterodawcą
§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest czarter jachtu motorowego Seedy 425 o nazwie la vipamina o numerze rejestracyjnym PL00961 z
silnikiem przyczepnym 50 KM marki Suzuki zwanego dalej "jachtem". Jacht wymaga uprawnień motorowodnych. Umowa czarteru
zawarta jest na okres: od dnia....................do dnia..................... od godz……..........…. do godz……….............
2. Czarterodawca, posiadający prawo do dysponowania jachtem, zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do
dyspozycji Czarterobiorcy w uzgodnionym powyżej terminie. Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest Port w Kompleksie
Rekreacyjno – Wypoczynkowym Nieporęt – Pilawa, ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt nad Zalewem Zegrzyńskim.
§ 2 Płatności
1. Całkowita opłata za czarter jachtu wynosi: ………………….. PLN. W dniu podpisania umowy Czarterujący zobowiązany jest do zapłaty
30% zaliczki kwoty całkowitej przelewem na konto Czarterodawcy 87 1090 1043 0000 0001 3265 5321
2. Podpisaną umowę wraz z potwierdzeniem przelewu Czarterujący prześle na adres e-mail: czarterzegrze@czarterzegrze.pl Przesłane
potwierdzenie przelewu stanowi podstawę do rezerwacji jachtu w ww terminie. W przypadku nie uiszczenia niniejszej opłaty umowa
jest nie ważna a Czarterodawca ma prawo do wyczerterowania jachtu innemu Czarterobiorcy oraz ewentualne zaproponowanie
innego terminu czarteru. W takim przypadku Czarterobiorca nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.
3. Czarterobiorca przed rozpoczęciem czarteru uzupełni pełną kwotę gotówką.
4. W przypadku kiedy Czarterobiorca nie opłacił 100% kwoty czarteru i spóźnia się z odbiorem jachtu o godzinę Czarterodawca ma
prawo wyczarterować jacht innemu Czarterobiorcy. W tym przypadku zaliczka przepada.
5. W przypadku podpisania umowy w dniu czarteru pełna kwota płatna jest gotówką.
6. Cena zawiera: czarter jachtu określonego w umowie. Cena nie zawiera: zużycia paliwa , ewentualnych opłat za parking
samochodowy, opłat w innych portach niż port macierzysty z którego wydany jest jacht.
7.Kaucja w wysokości 600 PLN, wpłacana jest do Czarterodawcy w gotówce przy przejęciu jachtu przez Czarterobiorcę i jest rozliczana
w momencie zwrotu czarteru, o ile na jachcie w czasie trwania czarteru nie powstały szkody i straty.
§ 3 Ogólne warunki czarteru
1. Miejscem wydania i odbioru jachtu jest Port w Kompleksie Rekreacyjno – Wypoczynkowy Nieporęt – Pilawa, ul. Wojska Polskiego 3,
Nieporęt.
2. Czarterobiorca powinien używać jacht zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrą praktyką
motorowodniaka.
3. Czarterobiorca wraz z załogą na pokładzie jachtu zobowiązują się używać obuwia z miękką podeszwą.
3. Zabronione jest korzystanie z jachtu w celach zarobkowych oraz udostępnianie jachtu osobom trzecim.
4. Podczas korzystania z jachtu na pokładzie powinna znajdować się osoba posiadająca odpowiednie umiejętności oraz uprawniania
(jeśli są wymagane) do kierowania jachtem. Czarterobiorca powinien zapewnić sobie załogę do obsługi jachtu.
5. Czarterobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym umową o czarter do momentu
przekazania jachtu przedstawicielowi Czarterodawcy.
6. Czarterobiorca zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu, jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu
powstałych w okresie czarteru.
7. W przypadku wystąpienia awarii jachtu lub kolizji Czarterobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia jachtu przed dalszym
pogorszeniem jego stanu oraz do niezwłocznego powiadomienia Czarterodawcy o zaistniałej sytuacji.

8. W przypadku gdy szkoda powstała z winy innego uczestnika ruchu wodnego (kolizja na wodzie) Czarterobiorca zobowiązany jest do
spisania stosownego oświadczenia oraz do pobrania danych sprawcy zdarzenia (w tym dane kontaktowe sprawcy, numer jego polisy
ubezpieczenia). W razie takiej konieczności Czarterobiorca zobowiązany jest do wezwania Policji.
9. Czarterobiorca odpowiada finansowo za szkody, które nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela w związku z naruszeniem przez
Czarterobiorcę warunków umowy ubezpieczenia (np. prowadzenie jachtu pod wpływem alkoholu, świadome narażenie na szkodę,
rażące niedbalstwo, nieterminowe powiadomienie o szkodzie).
10. Czarterobiorca ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie wszelkich napraw szkód powstałych na eksploatowanym jachcie
natychmiast po wystąpieniu szkody. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek napraw bez uprzedniej zgody Czarterodawcy.
§4 Akwen czarteru
1. Jacht może być eksploatowany tylko na wodach Zalewu Zegrzyńskiego. Akwen ograniczony mostami drogowymi w miejscowościach
Nieporęt (nad Kanałem Królewskim), Zegrze Południowe, Wierzbica. Zabronione jest wpływanie na rzekę Bug oraz Rządza.
Rozszerzenie akwenu czarteru może nastąpić po pisemnej zgodzie Czarterodawcy.
§5 Pozostałe ustalenia
1. Czarterujący zobowiązuje się nie opuszczać portu jeśli siła wiatru wynosi 5 Boufortów i więcej.
2. Zabronione jest przeciążanie osprzętu jachtu w tym silnika. W szczególności Czarterujący zobowiązuje się do nie używania silnika
zaburtowego, gdy zauważy brak chłodzenia.
3. Za wszelkie wykroczenia popełnione przy pomocy jachtu odpowiada Czarterobiorca.
4. Czarterobiorca zobowiązany jest do zwrotu jachtu w terminie określonym umową. Zwrot jachtu w terminie późniejszym skutkuje
naliczeniem opłat dodatkowych w wysokości dwukrotnej ceny czarteru za każdy rozpoczęty dzień/ godzinę.
5. Jacht objęty jest ubezpieczeniem OC oraz Jacht – Casco.
6. Czarterobiorca zobowiązany jest zwrócić jacht czysty i sklarowany. Czarterodawca może obciążyć Czarterobiorcę dodatkową opłatą
za sprzątanie jachtu w wysokości 100 zł, oraz kwotą 200 zł jeśli toaleta po jej użyciu nie została oczyszczona.
7. Czarterobiorca zobowiązany jest do posiadania na jachcie Umowy Czarteru (w razie kontroli policji).
8. W przypadku nie przestrzegania przez Czarterobiorcę warunków czarteru Czarterodawca ma prawo do natychmiastowego odbioru
jachtu bez prawa do zwrotu wpłaconych opłat.
9. Wszelkie dodatkowe ustalenia, oraz zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
10. Podpisanie niniejszej Umowy przez Czarterobiorcę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie i dalsze
przetwarzanie jego danych osobowych (i osób przez niego zgłoszonych) przez Organizatora (Czarterodawcę) w celach niezbędnych do
realizacji postanowień niniejszej Umowy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U. 133, poz. 883. 13.
11. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rejestracji Czarterodawcy.
12. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Wyposażenie jachtu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kompletny takielunek, kabrio, echosonda.
Silnik zaburtowy 50 KM Suzuki z rozruchem elektrycznym sterowany kierownicą i sterociągiem.
Środki ratunkowe w tym kamizelki ratunkowe sztuk 6 , rzutka ratunkowa.
Wiosła szt. 2, bosak szt. 1
Gaśnica, apteczka.
Akumulator, radio, głośniki, czerpak., kotwica
Dodatkowe:.....................................................................................................................................................................
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