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Umowa czarteru jachtu
Umowa najmu zawarta w dniu ………………. w Warszawie pomiędzy MELTEMI
CZARTER Michał Górecki, ul. Bohdanowicza 17/21, 02-127 Warszawa zwanym dalej
„Armatorem” tel. kont. 605-615-017,
a ………………………………… zamieszkałym w …....................................................
……………………………………..dow. osobisty ……….……………………………….
tel. kont………………………….. adres mail ……………………………………. zwanym
dalej „Czarterującym”.
§1
1 Przedmiotem umowy jest udostępnienie jachtu ………………. bez załogi typ,
…………………………………………………… port macierzysty Gdańsk.
2. W okresie najmu jacht będzie eksploatowany na Morzu Bałtyckim.
3. Czarterujący otrzymuje jacht ubezpieczony.
§2
1.Okres najmu trwa od dnia ……………. do dnia ……………..
Jacht zostanie przekazany Czarterującemu po godzinie 14.00. W ostatnim dniu najmu jacht
zostanie przygotowany do przekazania Armatorowi o godz. 10.00 zaś przekazanie jachtu
odbędzie się w godz. 10.00-11.00 w porcie Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS ul. Stogi
21, 80 – 642 Gdańsk Górki – Zachodnie. Bosmanat telefon tel. (058) 322-26-01, tel. kom.
603-766-314. Czarterujący odpowiada za doprowadzenie posprzątanego jachtu w ostatnim
dniu najmy do portu.
2. Czarterujący oświadcza, że w czasie trwania umowy jacht nie będzie wykorzystywany do
zarobkowego przewozu osób (pasażerów).
§3
1. W okresie najmu , Czarterujący ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht
oraz gwarantuje, że jacht będzie użytkowany przez osoby posiadające odpowiednie i
niezbędne uprawnienia.
Kapitanem oraz osobą odpowiedzialną za jacht będzie .........................................................
Nr. Uprawnień ……………………………, który zobowiązuje się eksploatować jacht
zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującym prawem oraz zasadami dobrej praktyki morskiej.
2. Minimalną załogą w żegludze jest Jachtowy Sternik Morski + Żeglarz Jachtowy.
3. Czarterujący nie może zawrzeć umowy dotyczącej jachtu z osobą trzecią bez zgody
Armatora.
4. W przypadku awarii lub wypadku Czarterujący zobowiązany jest powiadomić Armatora
lub osobę przez niego wskazaną oraz sporządzić „Protokół Wypadku”, który jest podstawą
dla Wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. W
przypadku nie dopełnienia w/w formalności lub odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez
firmę ubezpieczeniową za zaistniałe straty materialne pokrywa Czarterujący.
5. W przypadku powstania szkody i zgłoszenia tego faktu do firmy ubezpieczającej całość
kaucji przechodzi na rzecz armatora.
6. Czarterujący zobowiązuje się również do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z
awarią w przypadku szkód lub strat nie objętych ubezpieczeniem, które nie były związane z
wadami jachtu lub wyposażenia.
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7.Czarterujący przed rozpoczęciem rejsu zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia, zgodnie z którymi jacht jest ubezpieczony.
8. Każde przekazanie jachtu oraz zmiana załogi będzie potwierdzona odpowiednim wpisem w
dzienniku jachtowym przez Kapitanów.
9. Za każdy dzień zwłoki poza okres umowy, Czarterujący przekaże Armatorowi kwotę
równą podwójnej opłacie za dobę oraz pokryje koszty związane z odwołaniem kolejnego
rejsu.
10.Armator zobowiązuje się przekazać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku,
sprawny technicznie, a Czarterujący utrzymać go w takim stanie. Bez zgody Armatora
Czarterujący nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu.
11. Armator pokryje koszty ubezpieczenia jachtu.
§4
1. W czasie przejęcia jachtu zostanie sporządzony „protokół przejęcia jachtu”, w którym
będzie spis wyposażenia. W/w protokół będzie podstawą do zdania jachtu.
2. Czarterujący w zamian za udostępnienie jachtu przekaże Armatorowi kwotę ………….zł (
słownie: ………………………………………………………) płatnych w terminach:
Zaliczka: …………..zł- płatna do dnia ………………..r.
Pozostała kwota: …………..zł zł zostanie przekazana Armatorowi do dnia …………….r.
Kaucja w wysokości …………. zł – w dniu przekazania jachtu Czarterującemu. W przypadku
nie dotrzymania terminu wpłaty z § 4 lub rezygnacji z najmu umowa ulega rozwiązaniu a
zaliczka przepada na rzecz Wynajmującego.
Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu bezszkodowego rejsu.
3. W przypadku rezygnacji z czarteru, zaliczka podlega zwrotowi tylko, jeżeli Czarterujący
wskaże inną osobę, która wpłaci zaliczkę za czarter jachtu w tym samym terminie.
§5
1. Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków
cywilno-prawnych w przypadku zdarzeń, na które Armator nie miał wpływu,
uniemożliwiających wywiązanie się z umowy ( zatonięcie lub kradzież jachtu, niezdolność do
żeglugi itp.) W takim przypadku Czarterujący otrzyma zwrot przekazanej wcześniej kwoty.
§6
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Meltemi Czarter Michał
Górecki , z siedzibą w 02-127 Warszawa, przy ul Bohdanowicza 17/21 NIP:534-18892-82
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO
w celu realizacji obowiązków wynikających z zawarcia przez Państwa z Meltemi
Czarter umowy o świadczenie usług, a także w celu wykonania ciążących na
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Meltemi Czarter obowiązków prawnych. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo
dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
wykonywania w/w czynności.
Administrator danych osobowych – Meltemi Czarter - przetwarza Państwa dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Meltemi Czarter
przetwarzają Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania zawartej przez
Państwa umowy o świadczenie usług, nie krócej niż do dnia zakończenia prac
objętych umową. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji
księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach
prawa, w tym przepisach podatkowych.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa,
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora
danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
queretaro@gmail.com
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO w
przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
§7

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Podpis Armatora

Podpis Czarterującego

……………………………

……………………………..
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