UMOWA O CZARTER JACHTU ŻAGLOWEGO
Sporządzona w Nieporęcie dnia ……………………………………..której stronami są:
Pan/Pani:…………………………………………………………………………………
Zamieszkały/a: ………………………………………………………………………….
nr dokumentu tożsamości:………………, nr i rodzaj patentu żeglarskiego: ………….
nr tel: ……………………….. e-mail: …………………………………………………
w dalszej części Umowy zwany Czarterującym
oraz
Szkoła Żeglarstwa Magellan – Michał Dąbrowski
Beniaminów 100, 05-127 Białobrzegi NIP 524247539
Reprezentowaną przez Michała Dąbrowskiego
tel: +48 721 721 169, e-mail: biuro@sailingschool.pl
w dalszej części Umowy zwanym Czarterodawcą
§ 1 Przedmiot Umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiotem Umowy jest czarter jachtu: …………….o nazwie ……….. z silnikiem zaburtowym …………………………
zwany dalej "jachtem".
Umowa czarteru zawarta jest na okres:………………………………………………………………………………………...
Wydanie jachtu nastąpi w dniu:………………………..w godzinach: 8.00 - 9.00.
Zwrot jachtu nastąpi w dniu:………………………….. w godzinach 17.00 – 18.00.
Czarterodawca, posiadający prawo do dysponowania jachtem, zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do
dyspozycji Czarterującemu w uzgodnionym powyżej terminie.
Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest: Kompleks Rekreacyjny Nieporęt – Pilawa, ul. Wojska Polskiego 3 Nieporęt.
§ 2 Płatności

1.
2.

3.
4.
5.

Całkowita opłata za czarter jachtu wynosi: ………..zł.
Podpisaną umowę wraz z potwierdzeniem przelewu Czarterujący prześle na adres e-mail: biuro@sailingschool.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 wyczarterowania jachtu innemu Czarterobiorcy oraz ewentualne
zaproponowanie innego terminu czarteru. W takim przypadku Czarterobiorca nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie.
Warunki płatności: zaliczka w wysokości 100 zł płatna przelewem bankowym do dnia:……………………………………
Pozostała kwota w wysokości ……….. zł płatna przelewem na tydzień przed czarterem lub gotówką przy odbiorze jachtu.
Opłata za czarter jachtu może być dokonana w całości na konto.
Konto bankowe: ING 67 1050 1054 1000 0090 9796 1347
(W opisie przelewu należy dodać: czarter jachtu Tango w dniu 02.04. 2022)

6.
7.
8.

Cena zawiera: czarter jachtu określonego w umowie, 2 litry paliwa, ubezpieczenie jachtu.
Cena nie zawiera: zużycia paliwa powyżej 21, ew. opłat za postój jachtu w portach poza portem wydania/odbioru.
Kaucja w wysokości 400 zł, wpłacana jest do Czarterodawcy w gotówce przy przejęciu jachtu przez Czarterującego 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.
2.

Czarterobiorca powinien używać jacht zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrą praktyką
żeglarską.
Czarterobiorca wraz z załogą na pokładzie jachtu zobowiązują się używać obuwia z miękką i jasną podeszwą. Na jachcie
obowiązuje całkowity zakaz palenia.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Zabronione jest korzystanie z jachtu w celach zarobkowych oraz udostępnianie jachtu osobom trzecim a także udział w
regatach.
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.
Czarterobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym umową o czarter do momentu
przekazania jachtu przedstawicielowi Czarterodawcy.
Czarterobiorca zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu, jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu
powstałych w okresie czarteru.
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.
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.
Wydanie i odbiór jachtu nastąpi na podstawie protokołu wydania/odbioru jachtu.
§ 4 Pozostałe warunki umowy

Czarterujący zobowiązuje się nie opuszczać portu jeśli siła wiatru wynosi 5 B i więcej. Czarterobiorca ma obowiązek
zarefować lub zrzucić żagle w przypadku wystąpienia silnych wiatrów na akwenie.
2. Zabronione jest przeciążanie osprzętu jachtu w tym silnika. W szczególności Czarterobiorca zobowiązuje się do wyłączenia
silnika zaburtowego, gdy zauważy brak chłodzenia. Zabronione jest składanie masztu i przechodzenie pod mostami.
Zabronione jest wchodzenie na rzekę Rządza, Bug oraz do Kanału Królewskiego (występują wypłycenia).
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.
5. Jacht objęty jest ubezpieczeniem OC, Jacht – Casco, NNW.
6. Czarterobiorca zobowiązany jest zwrócić jacht czysty i sklarowany. Czarterodawca może obciążyć Czarterobiorcę dodatkową
opłatą za sprzątanie jachtu w wysokości 100 zł.
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. W przypadku przekazania przez Czarterującego Armatorowi jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację,
Czarterujący, będzie zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez Armatora na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji
(utracone korzyści) za okres wyłączenia. Wartość szkody zostanie wyliczona wg formuły : Liczba dni pomnożona przez stawki
z cennika czarterów obowiązującego w roku 2022.
10. Jeżeli Czarterujący wyrządzi szkodę na innym jachcie, kaucja może zostać wstrzymana aż do momentu zakończenia procedury
odszkodowawczej z TU tytułu OC. W sytuacji, gdy roszczenie zostanie odrzucone przez TU w części lub całości lub Armator
poniesie dodatkowe koszty związane z odmową rekompensaty z TU kaucja może zostać potrącona w części lub w całości.
Ostateczne rozliczenie kaucji będzie realizowane na podstawie noty obciążeniowej.

1.

§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Czarterujący poprzez podpisanie umowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkoła Żeglarstwa Magellan –
Michał Dąbrowski z siedzibą w Beniaminów 100, 05-127 Białobrzegi w celu zawarcia umowy czarteru jachtu.
Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres
biuro@sailingschool.pl. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom gospodarczym.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Czarterobiorca

Czarterodawca
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