
 
UMOWA CZARTERU 

 

 Zawarta w Nieporęcie w dniu ................................. r. pomiędzy 

 Armatorem : Marta Markowska, PESEL……………………………………..  Adres zamieszkania :  

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

a Czarterobiorcą Panią/Panem : Imię i nazwisko ..………………………………………………………. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………. 

Seria i numer dowodu osobistego ............................. wydany przez ……………………………… 

Rodzaj i nr patentu ................................................................... ,  tel………………………………. 

PESEL............................................. NIP .......................................... 

 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy czarteru jest jacht motorowy, nazwa na burcie POL10997,zwany dalej 

"jachtem". 

2. Umowa czarteru zawarta jest na okres od:…………………………./……………………..dzień/godzina, 

do ………………………/……………………. dzień/godzina 
 

Płatności  

3. Opłata całkowita za czarter wynosi……………zł 

4. Czarterobiorca dostaje jacht z pełnym zbiornikiem paliwa i ma obowiązek uzupełnienia zużytego 

podczas czarteru paliwa tak, aby podczas zdawania jachtu zbiornik był pełny. W przypadku zdania 

jachtu z niepełnym zbiornikiem paliwa z kaucji pobrana zostanie opłata w wysokości 5 zł za każdy litr 

paliwa przy czym przyjmuje się, że według wskazania pomiaru paliwa  ¼ baku to 25l. 

5. Czarterobiorca w celu zarezerwowania sobie terminu czarteru zobowiązany jest wpłacić 

armatorowi zaliczkę w wysokości podanej w cenniku. Resztę należności Czarterobiorca zapłaci 

w dniu odbioru jachtu. 

6. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty lub rezygnacji  czarteru na mniej niż 30 dni przed 

jego rozpoczęciem umowa ulega rozwiązaniu, a wpłacona zaliczka przepada na rzecz armatora i 

nie może stanowić zaliczki za czarter jachtu w inny terminie.  

7. Jeżeli Czarterobiorca powiadomi armatora na 30 dni lub więcej o rezygnacji z czarteru,  armator 

zwraca Czarterobiorcy 50% wpłaconej kwoty. 

8. Kaucja za czarter jachtu wynosi 1000 zł. Jest ona zwracana Czarterobiorcy w dniu zdawania 

jachtu, o ile na jachcie w czasie trwania czarteru nie powstały szkody i straty oraz "Protokół 

przejęcia jachtu" jest zgodny ze stanem faktycznym.  

9. Czarterobiorca nie może rościć sobie praw do zwrotu opłaty za czarter w przypadku wypadku, 

jakiejkolwiek awarii jachtu, silnika, lub wyposażenia z jego winy lub niezachowania przez 

Czarterobiorce zasad bezpieczeństwa. 

 

Ogólne warunki czarteru 

10. Miejscem wydania i odbioru jachtu jest przystań zlokalizowana w Nieporęcie przy ul. 

Zegrzyńskiej 30c chyba, że strony postanowią inaczej. 

11. Za dodatkową opłatą możliwy jest odbiór i zdanie jachtu w innym, ustalonym najpóźniej w 

trakcie podpisywania umowy, porcie zlokalizowanym na akwenie Zalewu Zegrzyńskiego. 

12. Czarterobiorca powinien używać jacht zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z 

obowiązującym prawem oraz dobrą praktyką żeglarską.  

13. Czarterobiorca wraz z załogą na pokładzie jachtu zobowiązują się używać obuwia z miękką i 

jasną podeszwą. 

14. Zabronione jest korzystanie z jachtu w celach zarobkowych oraz udostępnianie jachtu osobom 

trzecim. 

15. Podczas korzystania z jachtu na pokładzie musi znajdować się osoba posiadająca odpowiednie 

umiejętności oraz uprawniania do kierowania jachtem.  

16. Czarterobiorca powinien zapewnić sobie załogę do obsługi jachtu. 

17. Czarterobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie 

objętym umową o czarteru do momentu przekazania jachtu  Czarterodawcy. 

18. Czarterobiorca zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z uszkodzeń jachtu, jego 

wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru.  



19. W przypadku awarii lub wypadku Czarterobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia jachtu 

przed dalszym pogorszeniem jego stanu, niezwłocznego  powiadomienia armatora oraz 

sporządzenia "Protokołu wypadku". 

20. W przypadku gdy szkoda powstała z winy innego uczestnika ruchu wodnego (kolizja na 

wodzie) Czarterobiorca zobowiązany jest do spisania stosownego oświadczenia oraz do 

pobrania danych sprawcy zdarzenia (w tym dane kontaktowe sprawcy, numer jego polisy 

ubezpieczenia). W razie takiej konieczności Czarterobiorca zobowiązany jest do wezwania 

Policji. 

21. W przypadki awarii lub wypadku Czarterobiorca zobowiązany jest do postepowania zgodnie z 

zaleceniami Czarterodawcy. 

22. Za zaistniałe straty materialne odpowiada Czarterobiorca.  

23. Czarterobiorca ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie wszelkich napraw szkód powstałych 

na eksploatowanym jachcie natychmiast po wystąpieniu szkody. Zabronione jest dokonywanie 

jakichkolwiek napraw bez uprzedniej zgody Czarterodawcy. 

24. W przypadku awarii lub wypadku, które wykluczaja jacht z dalszego użytkowania w danym 

dniu, czarter zostaje przerwany, a Czarterobiorca zobowiązany jest odstawić jacht we wskazane 

przez Czarterodawcę miejsce.  

25. W przypadku awarii lub wypadku Czarterobiorca nie może żądać zwrotu opłaty za czarter. 

26. O tym czy po awarii lub wypadku jacht nadaje się do użytkowania w dniu czarteru decyduje 

Czrterodawca. 

Akwen czarteru 

27. W okresie czarteru jacht będzie eksploatowany na Zalewie Zegrzyńskim. Akwen manewrowy 

ograniczony jest mostami  drogowymi w Zegrzu, Wierzbicy, Nieporęcie oraz ujściami rzeki 

Bug i Rządza do Zalewu Zegrzyńskiego. 

 

Pozostałe ustalenia 

28. Podczas przejmowania jachtu sporządzony zostanie "Protokół Przejęcia Jachtu" na którym 

będzie opisany stan faktyczny jachtu wraz z jego wyposażeniem. Protokół ten będzie stanowić 

podstawę do oceny stanu jachtu przy przekazywaniu go na powrót armatorowi. 

29. Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych. 

30. Czarterobiorca zobowiązany jest zwrócić jacht sklarowany, umyty i wysprzątany oraz zabrania 

wszystkich śmieci. Za jacht  niewysprzątany opłata wynosi 100 zł. 

31. Czarterujący zobowiązuje się nie opuszczać portu jeśli siła wiatru wynosi 5 bf i więcej. 

32. Zabronione jest przeciążanie osprzętu jachtu w tym silnika. 

33. Za wszelkie wykroczenia popełnione przy pomocy jachtu odpowiada Czarterobiorca. 

34. Czarterobiorca zobowiązany jest do zwrotu jachtu w terminie określonym umową. Zwrot jachtu 

w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem opłat za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 

300 zł.  

35. W przypadku nie przestrzegania przez Czarterobiorcę warunków czarteru Czarterodawca ma 

prawo do natychmiastowego odbioru jachtu bez prawa do zwrotu wpłaconych opłat. 

36. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji 

postanowień niniejszej Umowy. 

37. Wszelkie dodatkowe ustalenia, oraz zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

38. Wszelkie spory wynikające z realizacji w/w umowy będą rozstrzygane przez sąd rejonowy 

właściwy dla armatora. 

39. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Wyposażenie jachtu: kamizelki rat.szt…… koło rat. z liną, odbijacze ……szt, bosak szt.1, liny/cumy, wiadro, 

kotwica w formie obciążnika, pagaje 2szt, gaśnice szt. 3, apteczka, akumulator szt.1 

Uwagi:……...………………………………………………………………………………………………

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

      CZARTEROBIORCA  ARMATOR 

   

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

 


