
LE-MAR CZARTER S.C. 
Leon Pleśniak, Marian Sołtys 
48-140 Branice ul. Główna 94A 
NIP 748-158-20-53 
Tel: 607-120-520, 607-270-087 
 
ZEFIR JACHT-CZARTER 
Yacht Port - Gospodarstwo Rybackie 
Piękna Góra 4c 
11-500 Giżycko Branice, 

 
 

 
UMOWA NAJMU 

 
         Zawarta w dniu ...................................   pomiędzy LE-MAR CZARTER S.C. Leon Pleśniak, Marian Sołtys – 
zwany dalej WYNAJMUJĄCYM 
a CZARTERUJĄCYM   ……………………………………… 
zamieszkałym w ................................................................................................................................... 
tel .............................................................................................  
Dowód osobisty seria/nr .................................................... PESEL ........................ 
Patent sternika \ żeglarza nr ........................................................  
 

1 
          Przedmiotem umowy jest czarter jachtu:  
w terminie od ............         do . .. .................na wodach Wielkich Jezior Mazurskich. 
      Wynajmujący zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, sklarowany do dyspozycji CZARTERUJĄCEMU 
w dniu ......................... w godzinach od 14.00 do godz.18.00 . 
      CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, sklarowany WYNAJMUJĄCEMU 
w dniu ......................... w godzinach od  7.00 do 10.00 
     Inne godziny po uzgodnieniu. 
 
       Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest Yacht Port – Baza Rybacka w Pięknej Górze k. Giżycka 

 
2. 

                          Płatności: 
Opłata za czarter jachtu wynosi: ....................... = zł + opłata za sprzątanie 150 zł razem ................                               
zł 
Do zapłaty: ............................................................................................................  
Zadatek  płatny do dnia ........................... wynosi .................  zł 
Reszta płatna w dniu ....................... wynosi .................... zł. 
 
     Kaucja 2000 zł.(gotówka) wpłacana na początku czarteru i zwracana, lub rozliczana po rejsie (koszta likwidacji 

niewielkich braków i szkód). 
Koszt czarteru zawiera: nabitą butlę gazową, wodę pitną 200 l., naładowane akumulatory. 

Toaleta morska z opróżnionym 140 l. zbiornikiem, załoga zostawia jacht z opróżnionym zbiornikiem. 
Nie opróżniony zbiornik fekalii po czarterze - dopłata 150 zł. 

Wyposażenie ponad standardowe też jest w cenie. 
Paliwo w zbiorniku 100 l. Zatankowany do pełna i taki stan załoga zostawia na koniec czarteru. 

 
 

3. 
                      Umowa o czarter jachtu nabiera mocy z chwilą terminowej wpłaty zadatku , jak w pkt.2. 

          Resztę należności należy uiścić w gotówce WYNAJMUJĄCEMU przy odbiorze jachtu. 
                        Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy . 

 
4. 

Warunki rezygnacji z Umowy Czarteru: 



Rezygnacja z czarteru oznacza przepadek zadatku. 
 

 
5. 

Przy odbiorze jachtu należy posiadać Umowę o Czarter, potwierdzenie wpłat, dokument uprawniający do prowadzenia 
jachtu oraz dowód osobisty lub paszport. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo - 

Odbiorczy. 
 
 

6. 
        Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Czarterującemu jachtu w terminie określonym w pkt. 1.  

W przypadku opóźnienia wydania jachtu WYNAJMUJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty Czarterującemu kary 
umownej w kwocie 50 zł za każdą godzinę. 

 
7. 

              Czarterujący zobowiązany jest do zdania jachtu w terminie określonym w pkt. 1.  
Rejs należy planować tak, aby nieprzewidziane okoliczności nie uniemożliwiły powrotu jachtu  w 

terminie. Kara umowna za każdą godzinę opóźnienia wynosi 50 zł.  
 
 

8. 
Czarterujący powinien używać jachtu zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. W razie potrzeby refować żagle, nie                               

opuszczać portu podczas silnych wiatrów.  
           Przy wiatrach powyżej 6°B obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz żeglowania.  

 
9. 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podstawienia innego, lecz podobnej klasy jachtu, jeżeli z przyczyn 
spowodowanych  siłą wyższą ,lub przez osobę trzecią ,niemożliwe jest podstawienie zamówionego w Umowie jachtu. 

Jacht o wyższym standarcie – bez dopłaty, w przypadku jachtu o niższym standardzie – zwrot różnicy kosztów, 
ewentualnie zwrot zadatku - na żądanie czarterującego. 

 
10. 

Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem i osoby na nim przebywające w 
okresie objętym Umową o Czarter.  

Jeżeli zaistniałe szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie AC lub OC, to wstrzymuje się wypłatę kaucji do 
czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Warunki ubezpieczenia dostępne są na stronie 

http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl/ogolne_warunki_ubezpieczenia_jachtow_srodladowych_gothaer.pdf  
 

11. 
                Wynajmujący gwarantuje ubezpieczenie jachtów w zakresie OC, Casco, NNW załogi. 

 
12. 

Załącznik do niniejszej Umowy stanowi Protokół Zdawczo – Odbiorczy – (przy odbiorze jachtu) 
 
 

13. 
Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku 

 
14. 

Umowę spisano w dwóch egzemplarzach. 
 

15. 
Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia muszą być objęte dodatkowym pisemnym aneksem. 

 
 
 

     WYNAJMUJĄCY        CZARTERUJĄCY 
   
 
 
…………................................       ……….................................... 


