
                      ………………………………….. 

 

Umowa o czarter jachtu 

…………………………………………….. 

 
Zawarta w dniu ……………..…. pomiędzy czarterodawcą ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

,a czarterującym…………………………. , zamieszkałym: ……………………………………….. 

…………………………………………….., patent nr: …… ….……………, tel:  …………….… 

 

1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu motorowego: …………………………… w terminie 

od .......……..…….  do ………………., łącznie …... dni na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.  

2. Właściciel  zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany Czarterującemu w 

dniu ……………………..w godzinach od 17:00, lub w innym ustalonym terminie.  

3. Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany Czarterodawcy  w 

dniu …………………... do godziny  10:00 lub w innym ustalonym terminie.  

4. Miejscem odbioru i zdania jachtu jest Ekomarina Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10, 11-520 

Ryn nad jeziorem Ryńskim. 

5. Opłata za czarter wynosi: …………………………… 

6. W celu rezerwacji jachtu, klient wpłacił 30% zaliczki:  …………………………………. 

7. Reszta kwoty płatna gotówką przy odbiorze jachtu w porcie: ……………………………….  

8. Armator pobiera kaucję w gotówce w wysokości 2000PLN (Nautika 830) lub 3000PLN 

(Stillo 30) przy przekazywaniu jachtu i rozlicza ją w dniu odbioru jachtu.  

9. Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą podpisanej kopii umowy i 

terminowej wpłacie zadatku (kopię wpłaty zadatku należy przesłać razem z umową).  

10. Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności 

wcześniejszego powiadomienia.  

11. Warunki rezygnacji z Umowy o czarter jachtu :  

- potrąca się całość wpłat,  

- w przypadku wynajęcia jachtu przed upływem terminu rezerwacji osobie trzeciej dopuszcza się 

możliwość zwrotu potrąconej zaliczki.  

12. Przy odbiorze jachtu należy posiadać: dokument uprawniający do prowadzenia jachtów (jeżeli 

jest wymagany), dowód osobisty oraz inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Wydanie i odbiór 

jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo – Odbiorczy.  

13. Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie podanym w pkt. 3. Rejs należy 

planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w terminie.  

14. Wynajem jachtu nie wymaga posiadania patentu motorowodnego przez sternika, jednak 

wymaga się posiadania doświadczenia w prowadzeniu jachtów motorowych i zdrowego rozsądku 

przy planowaniu rejsu. Czarterujący powinien  powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką 

żeglarską. W razie potrzeby nie opuszczać portu podczas wiatrów powyżej 5 w skali Beauforta. 

Czarterującemu zabrania się podnajmu jachtu osobom trzecim.  

15. ZWIERZĘTA DOMOWE NA JACHCIE ZABRONIONE. 

16. Zdanie jachtu w innym porcie niż port macierzysty nie jest możliwe, jeśli natomiast dojdzie 

do takiej sytuacji opłata dodatkowa wynosi 2000zł (w zależności od miejsca zdania jachtu)  



17. Szczególnie brudny/nieskalowany jacht po czarterze – opłata od 200zł. Pranie tapicerek od 

400zł.  

18. Czyszczenie i mycie toalety przez armatora (jeśli nieopróżniona) – opłata 300zł  

19. Właściciel zastrzega sobie prawo do podstawienia innego tej samej lub podobnej klasy jachtu, 

z takim samym wyposażeniem, jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy lub spowodowanych 

przez osobę trzecią niemożliwe będzie podstawienie zamówionego jachtu. W przypadku nie 

wywiązania się z powyższego przez właściciela jachtu, nastąpi zwrot zaliczki powiększonej o 

kwotę kary umownej w wysokości 500 zł.  

20. Jacht posiada ubezpieczenie Jacht CASCO, OC ( udział własny obciąża klienta).  

21. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym 

umów o czarter. W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest przed podjęciem 

jakichkolwiek działań do porozumienia się z Czarterodawcą. Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują 

się do likwidacji w zakresie AC lub OC, to wstrzymuje się wypłatę kaucji do czasu uzyskania 

odszkodowania od ubezpieczyciela. Czarterujący odpowiada za szkody nie objęte ubezpieczeniem 

AC i OC.  

22. Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.  

23. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku.  

24. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

25. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem.  

26. W przypadku wynajęcia sternika – należy poinformować o tym w dniu rezerwacji, załoga 

ponosi koszty sternika w kwocie 300 PLN / doba oraz zapewnia nocleg i pełne wyżywienie dla 

sternika. 

27. W przypadku gdy osoba odbierająca jacht będzie nietrzeźwa, jacht zostanie wydany dnia  

      następnego lub w ogóle nie zostanie wydany klientowi. W szczególnym przypadku Armator    

      ma prawo do wezwania odpowiednich służb, celem ustalenia ilości zawartego alkoholu lub  

      gdy klient awanturuje się. 

28. Napełniona butla gazowa, wc chemiczne, środki czystości i chemia zawarte są w opłacie 

czarterowej. 

29. W dniu wydania jacht ma zatankowane zbiorniki paliwa, ogrzewania, wody. Butla gazu jest 

napełniona a zbiornik na nieczystości opróżniony.  

30. W dniu zdania klient zobowiązany jest do zdania jachtu z zatankowanymi zbiornikami paliwa, 

ogrzewania, wody oraz z opróżnionym zbiornikiem na nieczystości. Jeśli klient nie zatankuje 

zbiorników paliwa to potrącone zostaną opłaty za ilość potrzebnego paliwa oraz opłatę 200zł za 

konieczność uzupełnienia zbiorników (w opłacie tej nie jest zawarty koszt potrzebnego paliwa). 

31. Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Ahoj  

 

 

…………………………       ………..…………………  

          Podpis Czarterodawcy                 Podpis Czarterobiorcy 

 

 


