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UMOWA NAJMU JACHTU
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[NAZWA]

W dniu
pomiędzy
Tel.
NIP
Zwany dalej
ARMATOREM
a
p.
Tel.
Legitymujący się D.O.
PESEL
Zam.
Uprawnienia żeglarskie
e-mail
Nr polisy OC skipera:
dodatkowe dane kontaktowe:
zwanym/ną dalej CZARTERUJĄCYM, została zawarta umowa najmu w/w jachtu wraz z silnikiem, zwanego dalej CZARTEREM.
Powyż sza umowa zawarta została celem użytkowania przedmiotu czarteru wyłącznie do celó w turystycznych!
Czas trwania czarteru określony został na okres od:
Do:
Jacht jest wydawany do czarteru o godz. 15.00, a zwracany ostatniego dnia czarteru do godz. 11.00, chyba, że ustalono inaczej:
--------------------------------------------------------------[jacht jest sklarowany i wysprzątany i w takim stanie jest zwracany – patrz §18-§20]
ARMATOR zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umó wionego uż ytku, sprawny technicznie i kompletny, a CZARTERUJĄCY utrzymać
go w takim stanie przez okres trwania czarteru. Jacht o konstruckji turystycznej, nie przystosowany do uczestnictwa w regatach!
Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają CZARTERUJĄCEGO.
Wydanie jachtu następuje w oparciu o protokó ł zdawczo - odbiorczy, któ ry jest załącznikiem do niniejszej umowy.
Czarterujący zobowiązuje się do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej [przepisy PZŻ ].
Bez zgody ARMATORA, CZARTERUJĄCY nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu umowy.
CZARTERUJĄCY Nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.
Armator otrzyma za czarter jachtu wraz z silnikiem kwotę w wysokości:
Słownie:
CZARTERUJĄCY zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości ok. 30% kwoty wynikającej z powyż szej umowy, tj.
Słownie:
w dniu jej zawarcia.
CZARTERUJĄCY po otrzymaniu umowy zobowiązany jest do jej podpisania i przesłania razem z zaliczką w terminie 7 dni [liczy się data stempla na
przekazie pocztowym]. Nie dotrzymanie terminu unieważnia umowę. [nie dotyczy CZARTERUJĄCYCH któ rzy już uiścili zaliczkę]
Jeżeli z winy CZARTERUJĄCEGO umowa nie dojdzie do skutku, to zaliczka ulega przepadkowi.
Pozostałą należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z § 10. tj. kwotę
Słownie:
CZARTERUJĄCY dopłaca w dniu odbioru jachtu.
CZARTERUJĄCY w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości 800,00,- PLN.
Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak ró wnież strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku
bezszkodowego rozliczenia jachtu.
1. Kaucja jest w całości wypłacana CZARTERUJĄCEMU w dniu zdania jachtu o ile nie wystąpiły braki w wyposażeniu, uszkodzenie jachtu lub udziału
w innym zdarzeniu co do któ rego mogą wystąpić roszczenia finansowe a były związane z czarterem jachtu. W przypadku gdy zostało wszczęte
postępowanie przez firmę Ubezpieczeniową, rozliczenie kaucji nastąpi w ciągu 7 dni po otrzymaniu decyzji przez Wynajmującego od firmy
Ubezpieczeniowej i przedłożeniu Wynajmującemu wykazu strat i uszkodzeń .
2. Podstawą do wyliczenia kosztó w napraw powstałych strat i uszkodzeń , w czasie objętym umową czarteru, będzie „Protokó ł przyjęcia i zdania
jachtu” wraz z wyceną poszczegó lnych części wyposażenia i opisem uszkodzeń .
3. Powyższa wycena zostanie sporządzona przez ARMATORA, biorąc pod uwagę cenę zakupu, cenę transportu i koszty robocizny.
4. W przypadku spraw spornych CZARTERUJĄCY może skorzystać z wyceny rzeczoznawcy ale koszty usługi obciążają CZARTERUJĄCEGO.
W przypadku: zwrotu jachtu w innym porcie niż to określa §27 lub zwrotu jachtu w terminie pó źniejszym niż to określa §3 niniejszej umowy kaucja
ulega przepadkowi, a CZARTERUJĄCY za każdą nowo rozpoczętą godzinę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 100,00,- PLN.
Sprzątanie jachtu. W trosce o wysoką jakość usług opłata za sprzątanie jachtu jest opłatą stałą - obowiązkową i wynosi: 100,- PLN. Opłata zostanie
odliczona od kaucji w dniu zakoń czenia czarteru.
Opłata za sprzątanie jachtu nie obejmuje: sklarowania ożaglowania [dopłata 50,- PLN], posprzątania kambuza /cały kambuz: kuchenka gazowa, szafki,
mycie naczyń, szklanek i sztućców płynem, mycie lodówki płynem, etc/ [dopłata 50,- PLN], posprzątanie kingstona – całej kabiny /a toaleta chemiczna ma
być wyczyszczona i pozbawiona płynów/ - [dopłata 150,00,- PLN].
Jeśli w trakcie czarteru, były używane kotwice, to przy zdawaniu muszą być czyste wraz z forpikiem;
ARMATOR nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestnikó w czarteru osobom trzecim.
ARMATOR nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub życiu załogi w trakcie trwania umowy najmu jachtu.
Ubezpieczenie jachtu obejmuje zakres żeglugi turystycznej w warunkach pogodowych nie przekraczających 5 stopni w skali Beauforta!
ARMATOR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunkó w umowy bez skutkó w cywilno - prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych
uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /zatonięcie, kradzież, trwałe zniszczenie jachtu/.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody stron.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy
rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
Umowa została sporządzona w dwó ch jednakowo brzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez strony.
Jacht odbiera się i zdaje w porcie Piękna Gó ra w ośrodku Łabędzi Ostró w koło Giżycka.
[stanowiska cumownicze: od 73 do 76; przy zdawaniu jachtu cumowanie ZAWSZE rufą do kei, płetwa sterowa ZAWSZE podniesiona]
Zapoznałem się z Warunkami Czarteru i zasadami użytkowania jachtu

[podpis ARMATORA]
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[podpis CZARTERUJĄCEGO]12

Czarterujący oświadcza, iż został zapoznany z obsługą silnika zaburtowego, ogrzewania gazowego, toalety chemicznej, TV+DVD i otrzymał skró cone instrukcje obsługi.
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych pod nazwą RODO lub GDPR.

