
            Załącznik do umowy z dnia............r  

  

        Protokół przekazania jachtu Twister 780  

  

Czarterujący..........................................    Nr. Tel...........................................  

  

Sternik...................................................    Nr. Patentu....................................  

PRZEDMIOT  WARTOŚĆ  Z  O  PRZEDMIOT  WARTOŚĆ  Z  O  

Grot +listwy  3000  1    Szmata pokładowa  10  1    

Fok + rolfok  2000  1    Wiadro  30  1    

Lazy Jack + pokrowiec  900  1    Miska do zmywania  30  1    

Obciągacz bomu  300  1    Butla gazowa 3kg  200  1    

Urządzenie do kładzenia 

masztu  
      Akumulator  1200  1    

Szoty foka  150      Ładowarka do akumulatora  300  1    

Szoty grota  250      Przewód elektryczny  100  1    

Kotwica z liną  300 za 

sztukę  
2    Przejściówka elektryczna  100  1    

Cuma  150  1    Kamizelka ratunkowa  200 za sztukę  8    

Sztorc klapa 2 części, 

komplet  
600  1    Gaśnica 2 kg  70  1    

Kłódka do wejścia jachtu  40  1    Apteczka  80  1    

Kłódka do bakist  40 za sztukę  2    Radio CD + głośniki  600  1    

Wiosło-pagaj  140  1    Korba kabestanu  200  1    

Wiosło-pych  140  1    Tent od deszczu  800  1    

Bosak  140  1    Stolik kokpitowy + rurka  600  1    

Koło ratunkowe  250  1    Zmiotka + szufelka  20  1    

Odbijacz boczny  100  6    Garnek z pokrywką  50  2    

Silnik Tohatsu  5000  1    Patelnia  70  1    

Zbiornik paliwa +linia 

paliwowa  
300  1    Czajnik  50  1    

Zabezpieczenie silnika  200  1    Durszlak  10  1    

Kanister + lejek  40  1    Deska do krojenia  20  1    

Kanister na wodę  80  1    Tacka do przenoszenia  20  1    

Saperka  100  1    Miska do sałatek  20  1    

Siekiera  150  1    Chochla do zupy  20  1    

Mop z kijem  50  1    Nóż kuchenny  30 za sztukę  2    



Szczotka do mycia - 

ręczna  
20  1    Łyżki, widelce, noże , łyżeczki  5  8    

Kosz na śmieci  40  1    Kubki  10  8    

WC chemiczna  400  1    Talerz głęboki  10  10    

Skrzynka bosmańska  30  1    Talerz płytki  10  10    

  

  

Silnik zaburtowy 4 suw, Tohatsu, 6 kM, zasilany paliwem Pb 95  

1. Czarterujący i sternik ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony osprzęt i jacht.  

2. Straty w osprzęcie, uszkodzenia jachtu oraz spóźnienie na zdanie jachtu zostaną potrącone z 

kaucji.  

3. Zapoznano z obsługą jachtu i silnika oraz ogólnymi warunkami bezpieczeństwa jachtów.  

4. Odebrano jacht sprawny do żeglugi. Sprawdzono wyposażenia według powyższego wykazu.  

5. Jachtu nie wolno podnajmować. Nie wolno opuszczać akwenu Jeziorak bez uzgodnienia.  

6. W razie problemów i awarii najpierw należy kontaktować się z właścicielem jachtu.  

7. Ewentualne uszkodzenia jachtu będą naprawiane według specyfikacji producenta i zgodne z 

jego stawkami.  

1. 8.Należy refować żagle przy sile 4 w skali Beauforta.  

8. Nie wolno wypływać w rejs gdy siła wiatru wynosi 6 w skali Beauforta.  

9. Bezwzględnie zakazuje się pływania jachtem pod wpływem alkoholu, pływanie jachtem pod 

wpływem alkoholu powoduje utratę kaucji.  

10. Na jachcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.  

  

Uwagi:.................................................................................................................................................... 

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

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

  

Jacht odebrano, dnia............. o godz.......... Otrzymałem kaucję w wysokości..................................... 

Jacht zdano, dnia...................o godz.......... Zwrot kaucji w kwocie.....................................................  

  

  

Do rozliczenia z kaucji.......................................................................................................................... 

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

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

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

  

  

Podpis czarterującego - odbiór        Podpis właściciela - zdanie  

  

  

  

Podpis czarterującego - zdanie        Podpis właściciela - odbiór   

 

 

 

 

 



Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 11 ustawy        z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych, informujemy co następuje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma szkoleniowo-usługowa WAŻKA,      Rafał 

Waszkiewicz z siedzibą ul. Mieszka I 32A, 14-200 Iława. 

2.  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia RODO. 

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

4. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres:kontakt@wazka.net 

5. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej bazie kursantów, 

uczestników rejsów, osób czarterujących. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała 

się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać 

do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia kursu, rejsu, czarteru, po czym będziemy 

je archiwizować przez 5 lat 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową 

zawarcia umowy. 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 225310300, 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

 

mailto:kontakt@wazka.net

