Umowa czarteru katamaranu- wzór
Zawarta w dniu …………2021 r. pomiędzy:
WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelmencie, Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542436, NIP 8442353981, REGON 360736920,
zwana dalej „Wynajmującym” reprezentowana przez:
Halinę Kempińską działającą na podstawie Upoważnienia do zawarcia umowy z dnia
16.07.2021 r.
a
………………………………………… zamieszkałą w ………….., ul………………………..
…………………………………… legitymującym się dowodem osobistym: seria:………….
i numer……………… , PESEL……….……………… Zwanym dalej „Najemcą”
łącznie zwanych „Stronami”.
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest czarter (najem) krótkoterminowy katamaranu elektrycznego
o numerze PL00034Y wraz z jego wyposażeniem (zwanego dalej „katamaranem”)
stanowiącego własność WOSiR Szelment sp. z o.o.
2. Strony ustalają, iż przedmiot najmu będzie wykorzystywany wyłącznie w celach
turystycznych, a jego użytkowanie będzie odbywać się na jeziorze Szelment Wielki.
3. Najemca nie może przekazać przedmiotu najmu osobie trzeciej z zamiarem pobierania
pożytków lub czerpania innych korzyści.
4. Czas trwania czarteru został ustalony na okres od godz. ……………………2021 r. do godz.
……………………2021 r.
5. Wynajmujący zobowiązuje się wdać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku,
sprawny technicznie i kompletny, a Najemca utrzymać go w takim stanie przez okres trwania
czarteru.
6. Najemca otrzymuje katamaran czysty z zewnątrz i wewnątrz.
7. Wydanie katamaranu Najemcy oraz jego zwrot Wynajmującemu następuje w oparciu
o protokół zdawczo-odbiorczy. (Załącznik nr 1 do Umowy).
8. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji
przedmiotu najmu.
9. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania katamaranu zgodnie
z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za
wszystkich członków załogi.
10. Strony ustalają, iż wszelkie szkody powstałe w okresie trwania czarteru spowodowane przez
sternika lub/i osoby przebywające na katamaranie, Najemca zobowiązuje się pokryć w całości
na własny koszt.
11. Najemca oświadcza, iż wyznaczony przez niego sternik posiada niezbędną wiedzę do
sterowania katamaranem, oraz do właściwej obsługi urządzeń katamaranu, będącego

przedmiotem umowy, a jego stan psychofizyczny nie stanowi obiektywnej przeszkody, która
wyłączałaby możliwość sterowania jednostki pływającej.
12. Strony ustalają, iż szkody wyrządzone w mieniu Wynajmującego oraz osób trzecich
wyrządzone przez sternika będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających są objęte ubezpieczeniem. Szkody wyrządzone w czasie lub na skutek stanu
upojenia lub pod wpływem środków odurzających sternika ponosi Najemca.
13. Wynajmujący otrzymuje wynagrodzenie za czarter katamaranu w wysokości zł
……………(słownie złotych:………………………………………………………)
14. W przypadku zwrotu katamaranu w terminie późniejszym niż to określa ust. 4 niniejszej
umowy, bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym, Najemca za każdą kolejną
rozpoczętą godzinę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 100 zł.
15. W przypadku rezerwacji katamaranu Najemca, zobowiązuje się wpłacić zadatek w wysokości
200 zł ( słownie: dwieście złotych i 00/100) na numer konta:
05 1090 2590 0000 0001 2951 3822
16. Najemca, w momencie odbioru katamaranu, przekazuje gotówką kaucję w wysokości
500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100).
17. Kaucja, o której mowa w ust. 16, stanowi zabezpieczenie uszkodzeń stanu technicznego
katamaranu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku
terminowego i bezszkodowego rozliczenia katamaranu. W przypadku zaistnienia szkody,
kwalifikującej się do likwidacji w ramach polisy OC lub Casco Wynajmujący wstrzyma
wypłatę kaucji do czasu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela tzw. udział własny
w szkodzie obciąża Najemcę.
18. Kaucja zostaje zatrzymana w przypadku ponadnormatywnego rozładowania akumulatorów do
23,0 V, co powoduje trwałe uszkodzenie akumulatorów oraz silnika. Koszty holowania
katamaranu pokrywa Najemca.
19. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile Najemca
naruszy postanowienia niniejszej umowy.
20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków
cywilno-prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających
wywiązanie się z umowy/zatoniecie, kradzież, awaria etc.
21. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
23. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Wynajmującego.
24. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, podpisanych
własnoręcznie przez strony.
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