
         

 Iława. dnia,...................... 

 

1. Umowa najmu jachtu Twister 780 o nazwie......................., z silnikiem 

zaburtowym.................................., zawarta dniu....................., pomiędzy Rafałem 

Waszkiewicz, zam. 14-200 Iława, ul. Mieszka I 32/A, NIP:.................. zwanym dalej 

właścicielem, a ....................................................................................................., 

zam. ...................................................................................................…......................, 

tel................................seria,...........numer............. dowodu osobistego, numer patentu 

żeglarskiego …................. , zwanym dalej czarterującym. 

 

2. Umowa dotyczy wynajmu jachtu Twister 780 wraz z silnikiem przyczepnym 

o mocy..........., w celach turystycznych. 

 

3. Właściciel wypożyczy odpłatnie jacht czarterującemu na okres ….....dni, to jest 

od dnia.............do dnia...........do godziny............ 

 

4. Jacht będzie wydany czarterującemu w porcie śródlądowym w Iławie 

ul. Chodkiewicza 5, w dniu ….......od godziny............ Właściciel przekazuje jacht  

w najem według listy wyposażenia w dniu odbioru jachtu. 

 

5. Czarterujący zobowiązuje się zwrócić sprawny i czysty jacht właścicielowi 

w miejscu jego przyjęcia w dniu …......do godziny........ . 

W razie awarii jachtu, czarterujący ma obowiązek jak najszybciej powiadomić 

właściciela jachtu o zaistniałej sytuacji. W sytuacji poawaryjnej lub gdy pogoda nie 

pozwala na bezpieczną żeglugę wykluczającą konieczność zwrócenia jachtu  

w uzgodnionym terminie oraz porcie, Czarterujący ma obowiązek natychmiastowego 

powiadomienia właściciela o zaistniałej sytuacji. 

Rejs należy planować tak, aby pogoda oraz inne okoliczności umożliwiły zwrot jachtu 

w terminie. 



 

6. Czarterujący gwarantuje, że przyjęty w czarter jacht będzie używany przez osoby 

posiadające udokumentowane kwalifikacje żeglarskie oraz przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność materialną za jacht zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. 

 

7. Bez zgody wynajmującego, najemca nie może dokonywać żadnych zmian 

w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu. 

 

8. Jachtu nie wolno odnajmować innym osobom, opuszczać akwenu jeziora Jeziorak. 

 

9. Przy wiatrach powyżej 4 w skali Beauforta obowiązuje nakaz refowania żagli.  

Przy sile wiatru powyżej 6 w skali Beauforta obowiązuje zakaz opuszczania portu. 

 

10. Na poczet umowy, Najemca, zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto  

lub przelewem pocztowym w wysokości 50% ogólnej kwoty czarteru  

to jest ….........................................zł w terminie 7 dni od otrzymania umowy, pozostałe 

50% kwoty czarteru, w wysokości …...............................................zł.,  

Najemca uiszcza najpóźniej w momencie przekazania jachtu czarterującemu. 

W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty zadatku, umowa ulega rozwiązaniu  

bez konieczności odrębnego powiadamiania. 

Całkowity koszt czarteru wynosi …...................................................zł. 

W przypadku nieuiszczenie I raty w terminie lub nie przesłanie pocztą podpisanej kopii 

umowy, właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności 

wcześniejszego powiadamiania Czarterującego. 

 

11. Nieodebranie jachtu przez Najemcę w wyznaczonym w umowie terminie, skutkuje 

przepadkiem wpłaconej I raty. W tym wypadku przyjmuje się, że Najemca 

zrezygnował z czarteru, zaś Wynajmującemu przysługuje prawo do ponownego 

wynajęcia jachtu innej osobie. 

 



12. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht, silnik zaburtowy 

i wyposażenie. Czarterujący przed odbiorem jachtu uiszcza kaucję  

w wysokości …............................zł., która stanowi zabezpieczenie należności 

właściciela z tytułu   utraty lub uszkodzenia oprzyrządowania jachtu. Kaucja stanowi 

również zabezpieczenie pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji 

powstałych z winy czarterującego szkód. Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji  

w zakresie OC i Casco polisy ubezpieczeniowej, to wstrzymuje się wpłaconą kaucję 

do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Kaucja zostanie zwrócona  

w całości w dniu zwrotu jachtu, jeżeli nie zostaną stwierdzone szkody lub w części 

pomniejszona o wartość stwierdzonych szkód. 

 

13. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż zawartym w niniejszej 

umowie z kaucji jest potrącane 50zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. 

 

14. W przypadku zdania jachtu nie posprzątanego lub nie sklarowanego z kaucji 

potrąca się kwotę 100zł. Taką samą kwotę potrąca się w przypadku nie sprzątnięcia 

toalety chemicznej. 

 

15. We wszystkich spornych sprawach nie objętych umową mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, które będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Iławie. 

 

16. Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą mieć charakter pisemnego aneksu 

do niniejszej umowy. 

 

17. Po podpisaniu umowy jeden jego egzemplarz należy odesłać na adres firmy. 

Umowa został sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana 

własnoręcznie przez obie strony. 

 Właściciel     Czarterujący 

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

 (data, czytelny podpis)     (data, czytelny podpis) 



Odbiór jachtu 

 

– zapoznano z obsługą jachtu i silnika, 

– odebrano jacht czysty i sprawny do żeglugi, 

– sprawdzono wyposażenie według wykazu znajdującego się na jachcie. 

 

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

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

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

 

Sternik:............................................... 

Nr. patentu sternika............................      Czarterujący 

Nr telefonu sternika............................     …......................     

         (data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

     Zdanie jachtu 

 

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

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

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

         Właściciel 

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

         (data, czytelny podpis) 

 

Rozdzielnik 

Egz. Nr1. - Czarterującym 

Egz. Nr2. - Właściciel 


