Warmińsko-Mazurski Ośrodek Sportów Wodnych „Złota Rybka”
Spółka Cywilna J.H.A. Makarscy
Ul. Owsiana 11
13-200 Działdowo
Tel. +48 604 623 700
Fax +48 23 697 32 00
e-mail: zbimak@gmail.com
makarina.pl
UMOWA O CZARTER JACHTU NR ..................
Zawarta w dniu .....................................pomiędzy Złota Rybka, ul. Owsiana 11, 13-200 Działdowo,
zwaną w dalszej części umowy „ARMATOREM”
a
CZARTERUJĄCYM:..............................................................................................................................
zamieszkałym w ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
tel................................. fax...........................dowód osobisty seria/nr ….................................................
PESEL ......................................Patent sternika / żeglarza nr ..................................................................
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu Pila 880 w terminie od ........................................................
do ............................................ do wykorzystania na wodach Wielkich Jezior Mazurskich.
2. „Złota Rybka” s.c. zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji
CZARTERUJĄCEGO w dniu ........................... w godzinach od ........................do .........................
3. CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny i czysty. CZARTERUJĄCY może
pozostawić jacht nie wysprzątany w wypadku opłaty 100.00 zł.
4. Zwrot jachtu winien nastąpić upoważnionemu przedstawicielowi „Złota Rybka” s.c. w dniu ...............
w godzinach od ………….. do ……………... .
5. Doba zaczyna się po godz. …… i kończy o godzinie …..
6. Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest Letni Port w miejscowości Wygryny.
§ 2.
Płatności
1. Opłata za czarter jachtu wynosi:...............................(słownie: ……………..) i winna być dokonana
przed wydaniem jachtu gotówką do rąk upoważnionego przedstawiciela ARMATORA wydającego
jacht , przekazem pieniężnym na adres firmy lub przelewem na konto : „Złota Rybka” s.c. Fortis Bank
Polska S. A. 09 1600 1316 0004 1101 8944 8001.
2. Celem zagwarantowania dotrzymania umowy czarteru przez CZARTERUJĄCEGO jest zapłata kaucji
gwarancyjnej w kwocie ……….(słownie:……………………………...) a termin jej wpłaty określony
jest do dnia…………………….
3. Wpłaty kaucji należy dokonać przekazem pieniężnym na adres firmy lub przelewem na konto :
„Złota Rybka” s.c. Fortis Bank Polska S. A. 09 1600 1316 0004 1101 8944 8001
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4. Kaucja zabezpiecza dotrzymanie umowy czarteru przez CZARTERYJĄCEGO oraz zwrot sprawnego i
czystego jachtu w terminie określonym w § 1. ust. 4 i 5.
§ 3.
Wydanie jachtu.
1. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez
przedstawicieli stron umowy.
2. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego jachtu w chwili jego zwrotu jest równoznaczne z
uznaniem iż, jacht został zwrócony w terminie i w stanie sprawnym i czystym.
3. CZARTERUJĄCY ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie
objętym Umową o Czarter.
CZARTERUJĄCY zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu i jego
wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru zgodnie z cennikiem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. W przypadku awarii CZARTERUJĄCY zobowiązany jest przed podjęciem jakichkolwiek działań do
porozumienia się z przedstawicielem „Złota Rybka” s.c.
5. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w § 1. ust. 4 i 5.
Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu w
terminie.
W przypadku spóźnienia kaucja zwrotna przechodzi na rzecz ARMATORA.
§ 4.
Pozostałe postanowienia
1. Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą lub faksem podpisanej kopii umowy i
terminowej wpłacie zadatku jak w pkt.2.
2. Nie uiszczenie kaucji w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności
odrębnego powiadomienia.
3. W razie rezygnacji z wynajęcia jachtu przez CZARTERUJĄCEGO wpłacona kaucja przechodzi
na rzecz ARMATORA.
4. Przy odbiorze jachtu należy posiadać:
a. umowę o Czarter,
b. potwierdzenie wpłaty kaucji ,
c. potwierdzenie wpłaty całej należności z tytułu opłaty za czarter,
d. oraz dokument uprawniający do prowadzenia jachtu oraz dowód osobisty lub paszport .
5. CZARTERUJĄCY powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby
refować żagle, nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów. Przy wiatrach powyżej 6°B obowiązuje
zakaz opuszczania portu oraz żeglowania.
6. Kategorycznie zabrania się zabierania zwierząt na pokład jachtu.
7. „Złota Rybka” s.c. gwarantuje ubezpieczenie jachtów w zakresie OC, Casco .
8. Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej.
9. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby „Złota
Rybka” s.c.
10. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
11. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem.
12. UWAGI......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy „Złota Rybka” s.c.
oraz na przysyłanie mi materiałów reklamowych. Niniejszym zastrzegam sobie prawo do wglądu i
modyfikacji tych danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. Nr
133, poz. 883).
TAK

„Złota Rybka” s.c.

□

NIE

□

CZARTERUJĄCY

..................................................

..........................................................
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