UMOWA CZARTERU
Zawarta w dniu .................................................................................................................................
pomiędzy :
Małgorzata Piepiora zam. 64-400 Międzychód, Bielsko, ul. Armii Poznań 21 zwaną dalej Armatorem, a
.............................................................. zam. ........................................................................................................................
.................................................................. leg. się DO .........................................................................................................
zwaną/ym dalej Czarterującą/ym.
Czarterujący posiada patent żeglarski - .......................................................... wydany przez .......................................w
dniu .......................................... .
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Armator przekazuje Czarterującemu, odpłatnie do celów turystycznych jacht żaglowy PINGWIN o nr rej P – 45
wraz z wyposażeniem jachtu w sprzęt ratunkowy i turystyczny oraz silnikiem YAMAHA Malta 6L5L o nr 006263
stanowiącym napęd pomocniczy jachtu , w terminie od ........................................ do ................................................
Czarterujący zobowiązuje się do użytkowania wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obsadzania załogą ( łącznie z prowadzącym ) z odpowiednimi kwalifikacjami oraz przestrzegania przepisów prawa
drogi i bezpieczeństwa żeglugi.
Armator oświadcza, że jacht jest ubezpieczony ( bez sprzętu turystycznego i rzeczy załogi ).
Czarterujący odpowiada materialnie i karnie za przyjęty sprzęt oraz bezpieczeństwo pływania.
Czarterujący odbiera jacht pierwszego dnia czarteru o uzgodnionej godzinie w Ośrodku Sportów Wodnych w
Czaplinku ul. Nadbrzeże Drawskie 1 i jest zobowiązany do zdania go sprawnego technicznie z otrzymanym
wyposażeniem, czystego do godziny 18.00 ostatniego dnia czarteru.
W przypadku nie dotrzymania terminu zdania jachtu określonego w pkt. 1 Czarterujący zapłaci Armatorowi karę w
wysokości 200 % ceny dziennego czarteru za jacht.
W przypadku oddania jachtu uszkodzonego lub zniszczonego Czarterujący zobowiązany jest do naprawy jachtu
lub pokrycia kosztów naprawy poniesionych przez Armatora. Wszelkie szkody czy uszkodzenia powstałe w
trakcie eksploatacji jachtu Czarterujący ma obowiązek zgłosić niezwłocznie armatorowi.
W przypadku oddania jachtu brudnego oraz zniszczenia lub zagubienia wyposażenia jachtu Czarterujący jest
zobowiązany pokryć koszty przywrócenia jachtu do stanu zgodnego z otrzymanym oraz odkupienia wyposażenia.
Przy odbiorze jachtu Czarterujący wpłaca Armatorowi kwotę 200 zł tytułem kaucji za nieprawidłowości związane
z eksploatacją jachtu i ewentualne szkody oraz 100 zł za jacht nie posprzątany – RAZEM 300 zł. Jeżeli nie
wystąpiły nieprawidłowości kaucja jest zwracana w całości.
Opłata
za
czarter
wynosi
:
.....................00/100 słownie :
.....................................................
.....................................................................................................................................00/100. Zadatek wynosi 25%
kwoty czarteru i Czarterujący wpłaca go z chwilą podpisania umowy na poniższe konto. Z chwilą wpływu zadatku
na konto rezerwacja jest ważna. Pozostałą kwotę Czarterujący wpłaca na konto : Inteligo 47 1020 5558 0000 8402
3140 5278 nie później niż dzień przed rozpoczęciem czarteru lub gotówką przy odbiorze jachtu. W przypadku
rezygnacji z czarteru zadatek nie podlega zwrotowi.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się załatwić polubownie, rozpatrywane będą na
drodze sądowej. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla portu macierzystego jachtu.
Wyposażenie jachtu stanowią : kamizelki ratunkowe 2 szt dla dorosłych i 2 szt dla dzieci , koło ratunkowe, bosak,
dwa pagaje, krzyżak pod maszt, czerpak, gaśnica, apteczka, odbijacze 6 szt, silnik w/w, kanister z 5l paliwa,
kuchenka turystyczna z butlą gazową, wyposażenie kambuza – kubki, sztućce, patelnia, garnek, czajnik, namiot na
bom, siekiera, akumulator z podłączonym gniazdem zapalniczki, dwa koce i śpiwór bez zapięcia. Jacht posiada
standardowy takielunek + dodatkowo foka o zmniejszonym wymiarze.
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za zgodą obu stron w formie pisemnej.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron.
Jacht opisany w pkt. 1 wraz z wyposażeniem z pkt. 12 wydano w dniu : ....................................................................

Armator :
........................................................

Czarterujący :
...........................................................

Zwrot jachtu nastąpił w dniu ................................................... z następującymi uwagami / bez uwag :
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
........................................................................
podpis przyjmującego

