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Umowa czarteru katamaranu 

Zawarta w dniu ……………………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 

………………………………………… zamieszkałym……………………………………… legitymującym się 

dokumentem potwierdzającym tożsamość (nazwa dokumentu) ………………………..seria:…………….., 

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. ……… dnia …………20…. r. do godz. ……………… 

dnia ….……20….. r. Dopuszczalny czas opóźnienia zwrotu katamaranu wynosi  15 minut. W przypadku zwrotu 

katamaranu powyżej ustalonego okresu najmu, będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem. 

5. Wynajmujący wydaje jacht w stanie przydatnym do użytku, sprawny technicznie i kompletny, a Najemca 

utrzymuje go w takim stanie przez okres trwania czarteru. 

6. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu najmu. 

7. 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.  

8. Strony ustalają, iż wszelkie szkody powstałe w okresie trwania czarteru spowodowane przez Najemcę lub/i 

osoby przebywające na katamaranie, Najemca zobowiązuje się pokryć w całości na własny koszt. 

9. 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. 

10. Strony ustalają, iż szkody wyrządzone w mieniu Wynajmującego oraz osób trzecich wyrządzone przez sternika 

będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie są objęte ubezpieczeniem. Szkody 

wyrządzone w czasie lub na skutek stanu upojenia lub pod wpływem środków odurzających sternika ponosi 

Najemca. 

11. Wynajmujący otrzymuje wynagrodzenie za czarter katamaranu w wysokości zł 

…………………………………………………..(słownie złotych:……………………………) 

12. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile Najemca naruszy 

postanowienia niniejszej umowy. 

13. 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. 

14. Bezwzględnie zakazuje się pływania katamaranem pod wpływem alkoholu. 

15. Na katamaranie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

16. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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18. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Wynajmującego. 

19. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, podpisanych własnoręcznie przez 

strony. 

 

WYPOSAŻENIE KATAMARANA ESCOBART 625 

Lp. Przedmiot wyposażenia: Uwagi 

1. Silnik zaburtowy Torqueedo Cruise 2.0 RL -3,67 kW -1 szt  

2. Akumulatory żelowe  - 4 szt  

3. Ładowarka 25 A Victron- 1 szt  

4. Balancer Victron 12/24 V- 1 szt  

5. Przetwornica z 24 V na 13,6 V- 1 szt  

6. Pływaki polietylenowe  

7. Panele fotowoltaiczne  360 W 1600mmx1002mm – 4szt  

8. Odbijacze gumowe czarne – 4 szt  

9. Haki holownicze w dziobowej części pod pokładem  

10. Pawęż (chwytak) do 20 kg  

11. Knagi w tylnej części  

12. Drabinka w tylnej części  

13. Sterówka – laminat, owiewka, reling, usb  

14. Siedzisko sternika tapicerowane, regulowane  

15. Kierownica  

16. Radio Sony MARINE MP3 + USB+BLUETOTH  

17. Głośniki 100W MARINE – 4 szt  

18. 3 x USB + 1 gniazdo zapalniczki w sterówce  

19. Kanapy: przód dwie leżanki + narożna tył  

20. Bakisty  

21. Stolik kokpitowy 76x45  

22. Drzwiczki – 3 szt  

23. Kosze na odbijacze + odbijacze czarne – 4 szt  

24. Kamizelki ratownicze w trzech rozmiarach z homologacją – 10 szt  

25. Koło ratunkowe atestowane FI 60 + wieszak na koło 60 cm – 1 szt  

26. Bimini w przedniej części pokładu – 1 szt  

27. Linki cumownicze + liny do odbijaczy – 4 szt  

28. Gaśnica – 1 szt  

29. Ładowarka 12V/24V – 4 szt  
 

20. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalizacją powyżej wymienionych elementów stanowiących 

wyposażenie jednostki oraz przeszedłem odpowiednie szkolenie do jej prawidłowej obsługi.  

 

 

 

WYNAJMUJĄCY                                                                                       NAJEMCA 
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KLAUZULA  INFORMACYJNA  RODO 

Stosownie do treści art.13 ust. 1 i 2 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia                     

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 

art. 11 ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo 

2. W sprawach związanych z Pana/ Pani danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych: 

 listownie na adres WOSiR Szelment sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, 

 przez e-mail: biuro@wosir-szelment.pl. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/ Panem umowy, będą przetwarzane w następujących celach: 

 związanych z realizacją podpisanej z Panem/ Panią umowy, 

 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

 udzielania odpowiedzi na Pana/ Pani pisma, wnioski i skargi, 

 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych jest: 

 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie przed zawarciem umowy                

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 konieczność wypełnienia obowiązku Prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora              

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane: 

 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem. 

7. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez 

który Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 czasu obowiązywania umowy, 

 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9. Ponadto informujemy, że ma Pan/ Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych osobowych, 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Pana/ Panią zgody na 

przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/ Pani szczególną sytuację,                    

w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/ Pani dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu 

czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

 przenoszenia swoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim Pan/ Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pan/ Pani prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pana/ Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan/ Pani wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zapoznałem(-am) się z informacją i wyrażam zgodę na przechowywanie  

i przetwarzanie moich danych osobowych.  

                                                                                                                                                  

……………………………….……………..    

data i podpis  

 


