
Rabaty:

5% - rejsy 14

we Umowa najmu jachtu

U

  Umowa najmu zawarta w dniu ….............................. r. w Szczecinie pomiędzy
…............................................ zamieszkałym w ….........................................................................................

tel. …...............................
 zwanym dalej „Wynajmującym”, a

….................................................................., zamieszkałym w …...............................................................
legitymującym się dowodem osobistym nr …..................................... tel. …..........................................,

zwanym dalej „Najemcą”.

§ 1

1. Przedmiotem najmu jest jacht typu …................................... wraz z wyposażeniem, 
    Nazwa …...........................zwany dalej jachtem.
2. W okresie najmu jacht będzie eksploatowany na J. Dąbskie, Zalew Szczeciński, 
    Morzu Bałtyckim, zgodnie z zakresem żeglugi ustalonym przez dokumenty jachtu
3. Najemca otrzymuje jacht ubezpieczony (OC, JACHT CASCO)

§ 2

Okres najmu trwa od dnia …............ godz. ….........do dnia …......................... r. godz. …...............

§ 3

1.  W  okresie  najmu  (§  2),  Najemca  ponosi  prawną  odpowiedzialność  za  powierzony  mu  jacht  
z wyposażeniem oraz gwarantuje, że jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiedni patent
żeglarski. 
2. W  przypadku  awarii  lub  wypadku  Najemca  zobowiązany  jest  niezwłocznie  powiadomić
Wynajmującego lub osobę przez niego wskazaną oraz sporządzić „Protokół Wypadku”, który jest podstawą
dla Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej..Udział własny w szkodzie
wynosi  1.500,00  PLN  w  przypadku  szkód  częściowych  rozliczanych  w  ciężar  polisy  Jacht  Casco
wynajmującego. 
W przypadku  nie  dopełnienia  w/w  formalności  lub  odrzucenia  wniosku  o  odszkodowanie  przez  firmę
ubezpieczeniową zaistniałe straty materialne pokrywa Najemca.
3. Czarterujący jest zobowiązany zdać jacht w terminie. Kara umowna za każdą godzinę spóźnienia
wynosi 50,00zł
Spóźnienia  wynikające  z  pogody  zagrażającej  bezpiecznej  żegludze  mogą  zostać  rozpatrzone  przez
Wynajmującego jako przedłużenie czarteru w standardowej wysokości.
4.  Wynajmujący  po  uzgodnieniu  z  Najemcą  może  w  ramach  czarteru  podstawić  jacht  o  podobnych
parametrach zamiast zwrotu opłaty najmu.
5. Armator nie jest odpowiedzialny za spóźnienia wynikające z winy poszczególnych załóg. 

§ 4

1.  W  czasie  przejęcia  jachtu  zostanie  sporządzony  „protokół  przejęcia  jachtu”,  na  którym  będzie
uwidoczniony faktyczny stan jachtu oraz spis wyposażenia. Protokół ten będzie stanowić podstawę do oceny
stanu jachtu w czasie przekazywania go na powrót Wynajmującemu. 
1a. Odbiorem i oceną jachtu po okresie najmu będzie się zajmował Wynajmujący lub wskazana przez niego
osoba.
2. Najemca wypłaci Wynajmującemu koszt najmu w wysokości:



….......................
 2a. Opłatę gwarancyjną w wysokości 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł) Najemca jest zobowiązany 
wpłacić do dnia przejęcia jachtu z § 2 
3. Opłata z § 4 pkt 2 należy się Wynajmującemu za cały okres najmu niezależnie od tego czy Najemca
używał jacht czy nie.
4.  W  przypadku  utraty,  zniszczenia,  uszkodzenia  jachtu  lub  jego  wyposażenia  a  także  niezgodności
„protokołu  przejęcia  jachtu”  Najemca  obowiązany  jest  uzupełnić  braki  w  okresie  najmu  lub  zwrócić
Wynajmującemu kwotę odpowiadającą wartości szkody lub utraty w/g aktualnej ceny zakupu powiększonej
o koszt usług z tym związanych.
5. W przypadku nie stwierdzenia w/w zdarzeń nastąpi zwrot opłaty gwarancyjnej.

§ 5

1. Najemca jest obowiązany zwrócić jacht czysty i wysprzątany i sklarowany. Za opłatą 100 zł Najemca nie
musi sprzątać jachtu. Opłatę tą Najemca płaci Wynajmującemu lub osobie wskazanej przez Wynajmującego.
2. Najemca w celu zarezerwowania sobie terminu z § 2 obowiązany jest wpłacić  Wynajmuj ącemu
zaliczkę 50% czarteru w wysokości …....................................... przy podpisywaniu umowy na wskazane
konto.  Nastepnie  50%  czarteru  w  wysokości   …...............................na  miejscu  przy odbiorze
jachtu...............................................
3.  W przypadku  nie  dotrzymania  terminu  wpłaty  z  §  5 pkt  2  lub  rezygnacji  z  najmu  umowa  ulega
rozwiązaniu a zaliczka przepada na rzecz Wynajmującego.

§ 6

1. Najemca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.
2. Przekazywanie jachtu Najemcy oraz odbiór będzie się  odbywać  na terenie przystani Camping PTTK
„MARINA” w 70-800 Szczecin Dąbiu przy ulicy Przestrzennej 23, o ile strony nie ustalą inaczej.

§ 7

Osobą upoważnioną przez Wynajmującego do wszelkich czynności formalno-prawnych związanych 
z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną jachtu jest: 
…....................................

§ 8

Najemca nie może sobie rościć  praw do zwrotu opłaty najmu w wypadku jakiejkolwiek awarii  jachtu,
wyposażenia  powstałej  z  jego  winy  lub  niezachowania  przez  Najemcę  zasad  bezpieczeństwa,  obsługi
technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej.

§ 9

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
odpowiedni Sąd Rejonowy w Szczecinie.

§ 10

Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Najemca Wynajmujący
    

Jarosław Ratajczyk               Maciej  Woronowicz   
5% - rejsy 14-dniowe i stały klient

Dopłaty:

20 % - przy czarterach tylko weekendowych i krótszych niż 4 dni


