
 

 
UMOWA NAJMU NR ………………………. 

 

Zawarta w dniu ........... 2021r. pomiędzy :  

Dane Armatora 

 

a panią/panem: 
 

Imię    i  nazwisko 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Adres      zamieszkania 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr patentu ................................................Tel…………………………………………  

Email…………………………………………………………………….. 
 

(zwaną/ym dalej Czarterującym). 
 

§1 
 

Armator zobowiązuje się do dostarczenia dla czarterującego jachtu żaglowego typu 
……………………………………wyposażonego w silnik zaburtowy ...........................(zwany dalej 
jachtem) sprawnego technicznie i przekazanego wraz z wykazem wyposażenia jachtu. 

Jacht jest ubezpieczony w zakresie: CASCO, OC, NW, kradzież silnika i rzeczy osobistych 
załogi. Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest Przystań Zielona Zatoka. 11-500 
Bogaczewo k. Giżycka. 

 
§2 

 

Czarterujący zobowiązany jest do: 
 

1. Odbioru jachtu w dniu………2022r. od godz. 16.00 do 19.00 
2. Zwrotu jachtu w dniu………2022r. od godz. 08.00 do 10.00 
3. Użytkowania jachtu zgodnie z zasadami jego eksploatacji. 

4. Poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzony mu jacht wraz z 
wyposażeniem oraz gwarantuje, że jacht będzie używany przez osoby posiadające 
odpowiedni patent żeglarski. Odpowiada również za inne osoby przebywające na jachcie. 

5. Wpłacenia Armatorowi kaucji w wysokości 1000 zł w dniu odbioru jachtu, 

na pokrycie ewentualnych szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją sprzętu w 

czasie trwania umowy. 

 
Kaucja zostanie zwrócona w całości w dniu zwrotu jachtu, jeżeli nie zostaną stwierdzone 

szkody lub w części - pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód. 

 
§3 

 

Cenę za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy strony ustalają na kwotę ................... zł 



§4 
 

Czarterujący zobowiązany jest wpłacić na konto podane przez TenJacht kwotę 
………………..zł tytułem zaliczki. 
Pozostałą część tj .......... Czarterujący wpłaci Armatorowi w dniu rozpoczęcia rejsu. W przypadku nie 

wpłacenia zaliczki w umówionym terminie umowa zostaje rozwiązana. Odstąpienie 
Czarterującego od umowy powoduje przepadek zaliczki na rzecz Armatora. 

 
 

§5 
 

W przypadku zakończenia rejsu w terminie późniejszym niż określony w umowie (za wyjątkiem 
wcześniejszego przedłużenia umowy) Czarterujący zapłaci Armatorowi 200 zł za każdą godzinę 
zwłoki. 

 
§6 

 
W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, Czarterujący jest 

zobowiązany do powiadomienia Armatora, który gwarantuje niezwłoczny serwis i pomoc na Szlaku 

Wielkich Jezior Mazurskich. W razie zaistniałej potrzeby, celem złożenia dokumentów do 
ubezpieczyciela jachtu, sporządzony zostanie "Protokół awarii" ("Protokół wypadku"). 

W przypadku niedopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez 
firmę ubezpieczeniową zaistniałe straty pokrywa Czarterujący, gdy szkody wystąpią z jego winy. 

 
 

§7 

 
W razie niemożności wykonania świadczenia z powodu siły wyższej lub działania osoby trzeciej, 

Armator zastrzega sobie prawo podstawienia innego jachtu, tej samej klasy, a w przypadku braku 
możliwości zastąpienia jachtu innym, Czarterującemu przysługuje prawo uzyskania zwrotu pełnej 

opłaty czarterowej bądź przeniesienie jej jako depozyt na czarter w innym okresie. 

 
§8 

 
Czarterujący zobowiązany jest oddać jacht sprawny technicznie, czysty i sklarowany. Za 
jacht nie wysprzątany opłata wynosi 150 zł. Pies na jachcie dodatkowo 100 zł/rejs oraz 
opróżnienie toalety chemicznej 50zł. 

 
§9 

 
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie lub 
przez Sąd Rejonowy w Giżycku. 
 
 

 
Oświadczenie: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia w/w umowy 

oraz na otrzymywanie informacji o ofertach czarterowych i promocyjnych. 

 
 

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

CZARTERUJĄCY ARMATOR 


