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UMOWA CZARTERU   

Zawarta w dniu ………………… r.  pomiędzy ………………………………………………………………… zwaną dalej 

ARMATOREM 

a  

 ………………………………  zwanym dalej CZARTERUJĄCYM:  

zamieszkałym: ul.  

tel.      E-mail:  

Dowód osobisty seria/nr:      PESEL     Patent  żeglarza/sternika  nr  

Pkt.1 

Przedmiotem umowy jest czarter jachtu ………………. w terminie od ………..  do ………………. na wodach Wielkich Jezior 

Mazurskich, określony dalej czasem czarteru. 

Armator podstawi czysty, sprawny i sklarowany jacht do dyspozycji CZARTERUJĄCEGO w dniu …………….. w godz. 18:00-21:00, 

w porcie PTTK Wilkasy ul. Niegocińska 1 i przekaże go protokołem zdawczo-odbiorczym CZARTERUJĄCEMU po okazaniu przez 

CZARTERUJĄCEGO, dowodu osobistego, patentu i umowy o czarter jachtu. Jeżeli CZARTERUJĄCY podczas przekazania jachtu jest po 

spożyciu alkoholu Armator zastrzega sobie prawo odmowy wydania jachtu. 

W sytuacji wyjątkowej, spowodowanej niebezpiecznymi warunkami żeglugi lub wcześniejszą awarią jachtu, Armator zastrzega sobie 

możliwość zmiany godziny przekazania jachtu. W przypadku poważnej awarii jachtu Armator dołoży wszelkich starań by zapewnić 

CZARTERUJĄCEMU inny jacht tej samej klasy lub wyższej w podobnej cenie oraz zbliżonym terminie czarteru.  

Pkt.2 

Płatności: 

Opłata za czarter jachtu wynosi: ……………… zł  (…………………. złotych 00/100) 

Opłata za czarter jachtu nie zawiera opłat portowych. Zadatek w wysokości ………… zł  (……………… złotych) należy wpłacić do dnia 

……………….. na konto Armatora:   

 CZARTERUJĄCY oświadcza, że wpłacając zadatek jednocześnie akceptuje warunki niniejszej umowy. Nie uiszczenie zadatku w 

terminie spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego powiadomienia. Wpłaty pozostałej kwoty za czarter  

jachtu można dokonać przekazem pieniężnym na adres Armatora, przelewem na konto najpóźniej do dnia poprzedzającego przekazanie 

jachtu Czarterującemu lub na miejscu w dniu przekazania jachtu Czarterującemu przez Armatora. Armator pobierze kaucję zwrotną w 

wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) w dniu przekazania jachtu Czarterującemu . Wszelkie drobne uszkodzenia jachtu oraz straty w 

osprzęcie do wysokości kaucji będą z niej odliczane na podstawie średnich cen sprzętu i czasu pracy szkutnika. Szkody wykryte w czasie 

odbioru jachtu i nie zgłoszone wcześniej armatorowi zostaną wycenione jak zapisano powyżej z tym, że do rozliczenia szkody zostanie 

doliczona opłata w wysokości 100% wartości wyceny. Rozliczenie kaucji i jej całościowy lub częściowy zwrot nastąpi w dniu zakończenia 

czarteru gotówką do rąk własnych Czarterującemu niezwłocznie po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. W 

przypadku braku możliwości dokonania wyceny naprawy szkody w dniu zdania jachtu, Armator wstrzymuje kaucję do momentu ustalenia 

kosztów naprawy jachtu.  Jeśli zaistnieje szkoda kwalifikująca się do likwidacji w zakresie OC lub CASCO polisy ubezpieczeniowej 

Armator zatrzymuje wpłaconą kaucję. 

Pkt. 3 

CZARTERUJĄCY przejmuje jacht na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem  

oraz zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby refować żagle, nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów. Przy wiatrach 

powyżej 6oB obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz żeglowania.. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, 

sklarowany oraz bez braków w osprzęcie w dniu ……………… w godz. 10:00 -  12:00 w porcie PTTK Wilkasy ul. Niegocińska 1  

i przekaże go protokołem zdawczo-odbiorczym osobie upoważnionej przez Armatora. Kara umowna za brudny i niesklarowany jacht 

wynosi od 300,00 zł. Nie oddanie jachtu w ustalonym terminie spowoduje potrącenie z kaucji kwoty 100,00 zł za każdą godzinę 

spóźnienia. Jeżeli spóźnienie zdania jachtu przekroczy 3 godziny spowoduje to utratę kaucji a CZARTERUJĄCY za każdą dodatkową 

dobę czarteru uiści kwotę wynikającą z ceny dobowej ustalonej w  pkt. 2 niniejszej umowy powiększonej o 100%.  
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Pkt. 4 

Jeżeli CZARTERUJĄCY opuści jacht w innym miejscu niż uzgodnione w pkt. 3, wówczas ponosi on wszelkie koszty związane  

z jego transportem do portu PTTK Wilkasy. 

Pkt. 5 

CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do pozostawienia WC opróżnionego i czystego 

Kara umowna za nie opróżnienie i nie wyczyszczenie WC wynosi 250,00 zł. 

Pkt. 6 

CZARTERUJĄCY ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z  wyposażeniem w okresie objętym Umową o Czarter. 

CZARTERUJĄCY zobowiązany jest pokryć z kaucji szkody wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz braków z 

wyposażenia powstałych w okresie czarteru. W przypadku awarii jachtu lub wystąpienia uszkodzeń osprzętu CZARTERUJĄCY 

zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań niezwłocznie powiadomić Armatora celem ustalenia wysokości szkód i sposobu 

ich usunięcia. W przypadku powstania z winy CZARTERUJĄCEGO poważnego uszkodzenia jachtu, uniemożliwiającego dalszą 

bezpieczną żeglugę, CZARTERUJĄCY zrzeka się prawa zwrotu kaucji, otrzymania jachtu zastępczego lub rekompensaty finansowej. Nie 

otrzyma również zwrotu opłaty za niewykorzystany okres czarteru.  Zobowiązuje się także pokryć ewentualne straty finansowe Armatora 

oraz roszczenia osób trzecich do wysokości nie pokrytej odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela.  

Pkt. 7 

W przypadku skrócenia czasu czarteru przez CZARTERUJĄCEGO, Armator nie zwraca różnicy w opłacie za czarter  ustalonej w pkt. 2 

 

Pkt. 8 

W razie rezygnacji z wynajęcia jachtu przez CZARTERUJĄCEGO wpłacony zadatek przechodzi na rzecz Armatora. 

 

Pkt. 9 

Jacht posiada pełne wyposażenie żeglarskie oraz silnik. 

 

Pkt. 10 

Kategorycznie zabrania się zabierania zwierząt na pokład jachtu pod groźbą utraty kaucji. 

 

Pkt. 11 

Jacht posiada ubezpieczenie OC, CASCO. Czarterujący otrzyma do wglądu ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

Pkt. 12 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Armatora. 

 

Pkt. 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

Pkt. 14 

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

 

Pkt. 15 

Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po wpłaceniu zadatku jak w pkt. 2. 
 

Oświadczenie: 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie firmy TARPOL oraz na przesyłanie mi materiałów reklamowych. Niniejszym zastrzegam sobie prawo do 
wglądu i modyfikacji danych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z 
późn. zm.).     

 

Armator          Czarterujący 
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