
 
UMOWA CZARTERU 

 
zawarta w dniu: ........ ........  pomiędzy 

Armatorem:  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
zamieszkałym: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ ........ .........   
a  
Czarterującym/ą: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
zamieszkałym/ą: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ ........ .........  tel.:    ........ ........ ........   
posiadającym/ą patent żaglarza jachtowego nr........ ........  z dnia ........ ........   
wydany przez: ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

www.czarterymazury.eu 
artur@czarterymazury.eu 

tel.0-504-000-490 
 

1. Armator przekaże Czarterującemu, odpłatnie do celów turystycznych następujący jacht: 
 ........ ........ ........ ........ ........  w terminie od ........ ........    do ........ ........   z wyposażeniem turystycznym. 

2. Czarterujący zobowiązuje się do użytkowania wyżej wymienionego sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem, 
obsadzania załogą (łącznie z prowadzącym) z odpowiednimi kwalifikacjami oraz do przestrzegania przepisów prawa 
drogi i bezpieczeństwa żeglugi  

3. Armator oświadcza, że jacht jest ubezpieczony (CASCO, OC, NW, mienie członków załogi). 
4. Czarterujący odpowiada materialnie i karnie za przyjęty sprzęt oraz bezpieczeństwo pływania. 
5. Czarterujący odbiera jacht pierwszego dnia czarteru od godz.: 15.00 i jest zobowiązany do zdania go sprawnego 

technicznie, czystego i z kompletnym wyposażeniem najpóźniej do godz. 12:00 ostatniego dnia czarteru w porcie 
Łabędzi Ostrów na Pięknej Górze koło Giżycka na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. W przypadku zdania jachtu w terminie późniejszym niż określonego w pkt. 1 i 5 niniejszej umowy, Czarterujący zapłaci 
Armatorowi dodatkowo karę wysokości 150% dziennej ceny czarteru za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. 

7 W przypadku oddania jachtu uszkodzonego lub zniszczonego, Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia pełnych 
kosztów naprawy lub wartości jachtu w przypadku nie uznania szkody przez Ubezpieczyciela.  

8. W przypadku oddania jachtu brudnego oraz gdy jego wyposażenie zostało zniszczone lub zagubione, Czarterujący 
zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów czyszczenia oraz zakupu zniszczonego lub zagubionego wyposażenia, 
także wtedy, gdy przekroczą one wysokość kaucji. 

9. Przy odbiorze jachtu Czarterujący zobowiązany jest do zapłacenia kaucji Armatorowi w wysokości 500 zł na poczet 
pokrycia ewentualnych kar za opóźnienia czy szkód powstałych w czasie objętym umową. Kaucja zostanie zwrócona 
w całości, jeżeli nie zostaną naruszone warunki czarteru. 

10. Opłata za czarter wynosi: ........ ........ ........   
(słownie: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .......) 

     Czarterujący/a zapłacił/a zadatek: ........ ........ ........  do dnia: ........ ........  
(słownie: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .......) 

Pozostałą kwotę w wysokości.:  ........ ........ ........ 
(słownie: ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .......) 

Czarterujący wpłaci Armatorowi w dniu odbioru jachtu tj. ........ ........ 
11. W przypadku nie wpłacenia zadatku na konto poniżej umowa nie zostaje zawarta. 
12. Wszelkie spory wynikające z mniejszej umowy, których nie da się załatwić polubownie, rozpatrywane będą na drodze 
sądowej. 

13. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonywane tylko za zgodą pisemną obu stron. 
14. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po  jednym dla Armatora i 

Czarterującego. 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Armator:                                             Czarterujący/a: 

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

 


