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UMOWA O CZARTER JACHTU

Zawarta dnia .......................................... 2020 w  Świętochłowicach pomiędzy:  

1) Ireną i Aleksandrą Wypiór przedstawicielkami Wypożyczalni Jachtów Bosman

2) a Panem / Panią ................................................................................

Zwanym/zwaną dalej czarterobiorcą o treści następującej;

-  Wypożyczalnia Jachtów Bosman czarteruje czarterobiorcy jacht typu ...........................…         na okres............................ dni 

- Przedstawiciel Wypożyczalni Jachtów Bosman przekaże jacht czarterobiorcy w przystani Rydzewo w 

dniu............................................     od godziny 13.00 do godziny 17.00

- Czarterobiorca przekaże jacht przedstawicielowi Wypożyczalni Jachtów Bosman w przystani Rydzewo w 

dniu..................................... ……..   od godziny 8.00 do godziny 10.00

Rozdział I 

WARUNKI REZERWACJI JACHTU

a. Rezerwacja jachtu następuje w chwili wpłaty zadatku w wysokości 30 % całkowitego kosztu czarteru.

b. Zadatek należy wpłacić w ustalonym terminie do dnia.............................................................

c. Brak wpłaty unieważnia powyższą umowę. 

d. Jachty posiadają ubezpieczone jacht casco w PZU

Rozdział II 

PRZEKAZANIE JACHTU

a. Jacht zostaje wyczarterowany na obszar Wielkich Jezior Mazurskich, w celach turystycznych. Odbiór i zdanie jachtu odbywa się 

w porcie macierzystym w Rydzewie koło giżycka ( j. Boczne ).

b. Jacht zostanie przekazany sprawny technicznie, ubezpieczony, gwarantujący bezpieczną żeglugę

c. żeglarski), umowę o czarter, dowód wpłaty, dowód osobisty aby potwierdzić dane z umowy o czarter.

d.  W dniu rozpoczęcia czarteru czarterobiorca zobowiązany jest do wpłacenia przedstawicielowi Wypożyczalni Jachtów Bosman 

kaucji w wysokości 500 zł na poczet pokrycia kosztów ewentualnych szkód powstałych w okresie objętym umową o czarter, jeżeli 

w okresie objętym umową o czarter powstaną szkody, których koszt usunięcia przekroczy kwotę wpłaconej kaucji wówczas 

najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania jachtu 

( niezgodnego z przeznaczeniem i niezgodnie z zasadami sztuki żeglarskiej nie objętych ubezpieczeniem ).

e. Kaucja po odtrąceniu kosztów usunięcia powstałych szkód, zostanie zwrócona w dniu zakończenia czarteru po przekazaniu 

jachtu przedstawicielowi Wypożyczalni Jachtów Bosman, w przypadku niezaistnienia szkód, kaucja podlega zwrotowi w całości.

f. W przypadku awarii lub innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, czarterujący zobowiązany jest do 

powiadomienia wynajmującego i sporządzenia protokołu awarii wypadku lub zdarzenia ( opis, miejsce, godzina, dane i zeznania 

uczestników, sprawców i świadków. Zdjęcia zdarzenia), będącego podstawą dla armatora do wystąpienia o odszkodowanie od 

firmy ubezpieczeniowej.

g. W przypadku opóźnienia w odbiorze jachtu lub niewykorzystania czarteru, Wypożyczalnia Jachtów Bosman zastrzega sobie 

prawo do swobodnego dysponowania jachtem bez zwracania czarterobiorcy poniesionych przez niego kosztów.

h. Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu jachtu po zakończeniu czarteru czarterobiorca obciążony będzie karą pieniężną w 

wysokości 500  zł płatną na rzecz Wypożyczalni Jachtów Bosman



2.

i. W okresie objętym umową o czarter czarterobiorca jest odpowiedzialny za załogę, oraz czarterowany jacht [wraz z osprzętem i 

wyposażeniem].

j.  Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilnoprawnych. W przypadku powyższych 

zdarzeń losowych jak np. zatonięcie, kradzież jachtu lub poważna awaria wyłączająca go z użytkowania. W tym przypadku 

wynajmujący zobowiązuje się zwrócić zaliczkę wpłaconą przez najemcę lub podstawić jacht zastępczy.

k. Jachtu wyczarterowanego na mocy niniejszej umowy nie można odstępować lub czarterować osobom trzecim.

l. Wszystkie zmiany w niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

ł. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego

m. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

n. Wszelkie awarie należy niezwłocznie zgłosić armatorowi.

o. Sprzątanie jachtu po rejsie obligatoryjnie wynosi 100 złoty płatne w dniu rozpoczęcia rejsu

p. Ceny za czarter jachtu według cennika Wypożyczalnia Jachtów Bosman

r. Opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru.

s. Całkowity koszt czarteru wynosi...............................................…

Rozdział III 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art.  13 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 (tzw. RODO) informuje, ze :

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wypożyczalnia Jachtów Bosman Irena i Aleksandra Wypiór Spółka Cywilna

ul. Hajduki 2/23 41- 600 Świętochłowice,

b. nie mamy obowiązku posiadania inspektora,

c. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom,

d. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu trwania umowy najmu,

e.  ma Pani/Pan prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie lub

wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

f.  podanie  swoich  danych osobowych jest  wymogiem ustawowym,  konsekwencja  niepodania  danych będzie  brak możliwości

załatwienia sprawy art.6.ust. 1b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na zadanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

Rozdział IV 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) imię i nazwisko 

b) adres zamieszkania

c)  e-mail

d) numery telefonów

e)numer rachunku bankowego

Za Wypożyczalnię Jachtów Bosman                                                                              Czarterobiorca
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