
 
 
 
 
 

UMOWA O CZARTER JACHTU nr …/23/nr rez: …. 

 

Zawarta w dniu ....... 2023r. pomiędzy: P.W. Mag-Med Małgorzata Krupska z siedzibą w Toruniu, 
ul. Bażyńskich 23, 87-100 Toruń, NIP: 956-102-47-93 zwanym dalej Komfort Czarter Jeziorak, 
reprezentowanym przez Mirona Krupskiego /tel: 692 304 996/ 

 
a CZARTERUJĄCYM: ……………………………………………….. zamieszkałym:……………………………………….. 

 

e-mail : ……………………………. 

 
tel ...................................................... NIP: 

 
fax ............................................................... 

 
NIP ............................................................... 

 

PESEL: ……………………………… 

 
Patent żeglarza jachtowego ………….. 

 
1. Przedmiotem umowy jest czarter jachtu: …………………………………………………….. na okres …. dni 

w terminie od …....2023r. do .......... 2023r. na wodach Pojezierza Iławskiego. 

KOMFORT CZARTER JEZIORAK zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, czysty, sklarowany do dyspozycji 

CZARTERUJĄCEMU w dniu …....2023r.  w godzinach od godz……….00 do godz ............. 00 

CZARTERUJĄCY zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, czysty, sklarowany przedstawicielowi KOMFORT CZARTER 

JEZIORAK w dniu …....2023r.  w godzinach od ……...00 do .......... 00 

Miejscem przekazania i odbioru jachtu jest przystań jachtowa ........................................... w Iławie 
 

2. Płatności: 
Opłata za czarter jachtu wynosi: ……………..  zł Do zapłaty .......................................................................zł 

 
Zadatek płatny do dnia ............................................. wynosi ................... zł 

 
Reszta płatna do dnia ………………. wynosi ............................. zł 

 
Kaucja wpłacana gotówką przed rozpoczęciem i rozliczana (wypłacana) w dniu zakończenia czarteru 

wynosi ............. zł 

3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto KOMFORT CZARTER JEZIORAK w Santander Bank Polska 

Nr 93 1090 1506 0000 0001 4410 4129 

4. Umowa o czarter jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą lub skanu pocztą e-mail podpisanej kopii umowy 
i terminowej wpłacie zadatku jak w pkt.2. 

Nie uiszczenie opłat w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego 
powiadomienia. 

 
 
 
 



5. Warunki rezygnacji z Umowy Czarteru: 
- rezygnacja do 28 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się opłatę manipulacyjną w wysokości połowy wpłaconego 
zadatku. 

- rezygnacja do 14 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się wpłacony zadatek 

- rezygnacja poniżej 14 dni przed czarterem - potrąca się całość wpłat 

Istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie po uzgodnieniu. 

 
6. Z uwagi na okres pandemii Covid 19 i wprowadzane przez Rząd R.P. czasowe ograniczenia w działalności 
różnych branż w tym również branży turystycznej , w przypadku wprowadzenia takich ograniczeń w terminie 
planowanego czarteru, na terenie Powiatu Iławskiego, KOMFORT CZARTER JEZIORAK zaproponuje inny 
termin czarteru tego samego jachtu albo strony odstąpią od umowy , a CZARTERUJĄCY otrzyma pełny zwrot 
wpłaconych kwot tytułem niniejszej umowy czarteru. 

 
7. Przy odbiorze jachtu należy posiadać dokument uprawniający do prowadzenia jachtu oraz dow. osobisty lub 
paszport. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się w oparciu o Protokół Zdawczo - Odbiorczy. 

 
8. KOMFORT CZARTER JEZIORAK zobowiązuje się do przekazania Czarterującemu jachtu w terminie określonym 
w pkt. 1. KOMFORT CZARTER JEZIORAK zastrzega sobie prawo do podstawienia innego lub podobnej klasy jachtu 
jeżeli z przyczyn spowodowanych przez siły wyższe lub osobę trzecią niemożliwe jest podstawienie zamówionego w 
Umowie jachtu. 

 
9. 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. 

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

opuszczać 
portu podczas silnych wiatrów. Przy wiatrach powyżej 5°B obowiązuje zakaz opuszczania portu oraz żeglowania. 
Szczegółowe zasady korzystania z jachtu określa REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UZYTKOWANIA JACHTÓW 
stanowiący integralną część umowy czarteru. 

 
11. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht z wyposażeniem w okresie objętym Umową o Czarter. 

 
Czarterujący zobowiązany jest pokryć koszty wynikające z uszkodzeń jachtu i jego wyposażenia oraz braków 
wyposażenia powstałych w okresie czarteru. W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest bezzwłocznie 
poinformować przedstawiciela KOMFORT CZARTER JEZIORAK w Iławie i zastosować się do jego poleceń zgodnie z 
Regulaminem Wypożyczania i Użytkowania Jachtów. 

 
12. Załącznik do niniejszej umowy stanowi Protokół Zdawczo-Odbiorczy oraz Regulamin Wypożyczania i Użytkowania 

Jachtów 
 

13. Reklamacje klienta przyjmowane są do 14 dni od zakończenia czarteru w formie pisemnej. 

 
14. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby KOMFORT CZARTER 

JEZIORAK. 
 

15. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

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

 
17. UWAGI 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie: 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy KOMFORT CZARTER JEZIORAK 

na potrzeby ewidencji niniejszej umowy. Niniejszym zastrzegam sobie prawo do wglądu i modyfikacji tych danych. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. Nr 133, poz. 883). 

 
 

 
TAK NIE 

 
 

KOMFORT CZARTER JEZIORAK: CZARTERUJĄCY: 
 
 

......................................... ...................................................... 
DATA I PODPIS DATA I PODPIS 


