Giżycko, dn. [----]*
Umowa czarteru
1. Przedmiotem umowy czarteru jest jacht typu [----]* zwany dalej jachtem.
2. W okresie czarteru jacht będzie eksploatowany na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich.
3. Czarterujący otrzymuje jacht ubezpieczony.
4. Okres czarteru trwa od [----]* (godz. [----]*) do [----]* (godz. [----]*)
5. W okresie czarteru, Czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu jacht oraz gwarantuje, że jacht będzie
używany przez osoby posiadające patent żeglarski.
6. W przypadku awarii lub wypadku Czarterujący zobowiązany jest powiadomić armatora lub osobą przez niego wskazaną
oraz sporządzić „Protokół Wypadku”, który jest podstawą dla armatora do wystąpienia o odszkodowanie do ﬁrmy
ubezpieczeniowej. W przypadku nie dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez ﬁrmę
ubezpieczeniową zaistniałe straty materialne pokrywa Czarterujący.
7. W przypadku przedłużenia terminu czarteru jachtu, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu załodze
oczekującej (maksymalnie do 150zł za osobę za nocleg) oraz do zapłacenia kary na rzecz armatora za nie dotrzymanie
terminu w wysokości 200 % opłaty dobowej (bez uwzględnienia zniżek) za każdy dzień spóźnienia.
8. Armator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia wynikające z winy poszczególnych załóg.
9. Podczas przejmowania jachtu zostanie sporządzony „protokół przejęcia jachtu” na którym będzie uwidoczniony faktyczny
stan jachtu oraz spis wyposażenia. Protokół ten będzie stanowić podstawę do oceny stanu jachtu w czasie przekazywania go
na powrót armatorowi. Odbiorem i oceną jachtu po okresie czarteru będzie się zajmował armator lub wskazana przez niego
osoba.
10. Czarterujący wpłaci armatorowi koszt czarteru w wysokości [----]* zł. za termin z pkt. 4
11. Kaucję [----]* zł Czarterujący jest zobowiązany wpłacić w dniu przejęcia jachtu.
12. Opłata należy się armatorowi za cały okres czarteru niezależnie od tego czy Czarterujący używał jachtu czy nie.
13. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia, a także niezgodności „protokołu przejęcia
jachtu” Czarterujący obowiązany jest uzupełnić braki w okresie czarteru lub zwrócić armatorowi kwotę odpowiadającą
wartości szkody lub utraty wg aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.
14. Po zakończeniu czarteru w przypadku nie stwierdzenia w/w zdarzeń nastąpi zwrot kaucji w całości.
15. Czarterujący jest obowiązany zwrócić jacht czysty i wysprzątany. Za opłatą …….. zł Czarterujący nie musi sprzątać
jachtu. Opłatę tą Czarterujący płaci armatorowi lub osobie wskazanej przez armatora.
16. Za pobyt psa na jachcie w czasie obowiązywania umowy, czarterujący zobowiązuje się zapłacić armatorowi lub osobie
przez niego wskazanej opłatę w wysokości ……... zł niezależnie od długości czarteru.
17. Czarterujący w celu zarezerwowania sobie terminu zobowiązany jest wpłacić armatorowi zaliczkę w wysokości 35%
kwoty na wskazany przez armatora rachunek .
18. Pozostałą należność Czarterujący jest obowiązany wpłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru
19. W przypadku nie dotrzymania terminów wpłaty zaliczki lub rezygnacji z czarteru na mniej niż 30 dni przed terminem jego
rozpoczęcia umowa ulega samo rozwiązaniu, a zaliczka przepada na rzecz armatora.
20. Jeżeli Czarterujący powiadomi Armatora o rezygnacji z czarteru na 30 dni lub więcej przed jego rozpoczęciem, armator
zwróci Czarterującemu 50% kwoty zaliczki.
21. W przypadku kiedy Czarterujący znajdzie załogę zastępczą na swój termin zaliczka przechodzi na poczet drugiej załogi, a
rozliczenie jej następuje między załogami.
22. Czarterujący nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty czarteru w wypadku jakiejkolwiek awarii jachtu, wyposażenia
lub silnika powstałej z jego winy lub niezachowania przez Czarterującego zasad bezpieczeństwa, obsługi technicznej i dobrej
praktyki żeglarskiej.
23. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
24. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy
właściwy dla miejsca zamieszkania armatora.
25. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
OSOBA CZARTERUJĄCA JACHT
Nazwisko i Imię: [----]*
Adres zamieszkania: [----]*
PESEL:
Dowód osobisty nr:
Email:

Telefon komórkowy: [----]*
Patent żeglarza nr:
Data wydania patentu:
WŁAŚCICIEL
Sroka Jacht s.c. Jarosław Sroka, Mirosław Sroka
Olsztyńska 15a/13, 11-500 Giżycko
NIP: 8451989052
Osoba czarterująca jacht została pouczona o prawidłowej technice składania masztu, obsługi instalacji wodnej, elektrycznej i
gazowej
[----]* Zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji Interjacht.pl

Podpisy:

Osoba czarterująca jacht

Właściciel

Uwaga: Niniejsze warunki Umowy Czarteru dotyczą wyłącznie wybranego jachtu. W przypadku każdego jachtu warunki Umowy
Czarteru mogą być różne, dlatego sprawdź je przed dokonaniem rezerwacji.

