SZCZEGÓ
ÓŁOWE WA
ARUNKI UMOWY
U
CZ
ZARTERU
U
(Załącznik nrr 1 do Umowyy Czarteru nr ………………
………………
…………… z dnia
d …………
……………………………...)
1.

Instrukcją Obsługi Jachtu.. Podpisując Umowę
U
Czarteruu oraz
we Warunki Umow
wy Czarteru Czarrterujący tym sam
mym
Szczegółow

Wydanie Jachtu
u

1.1.

1.2.

1.3.

Właściciel zobowiązuje się wyydać Czarterująceemu Jacht w staanie
przydatnym doo umówionego użytku, w mieejscu i w termiinie
określonym Um
mową Czarteru. Dokładny opis stanu Jachtu i jeego
wyposażenia znnajduje się w Prrotokole Wydaniia i Zwrotu Jachhtu,
którego wzór stanowi Załącznnik nr 2 do Um
mowy Czarteru. Po
podpisaniu Prootokołu staje się on integralnną częścią Umoowy
Czarteru.
Wydanie Jachtuu następuje wyłąącznie Czarterująccemu. W momenncie
wydania Jachhtu Czarterująący zobowiązaany jest okaazać
Właścicielowi dowód osobiisty/paszport oraz potwierdzeenia
uiszczenia opłaaty czarterowej i zwrotnej kaucjji gwarancyjnej. W
przypadku usttalenia na podstawie okazanychh dokumentów, iż
Czarterujący jest osobą niepełnooletnią, Właścicieel odmawia wydaania
wnież w przypaddku
Jachtu. Właścicciel odmawia wyydania Jachtu rów
podejrzenia, iżż Czarterujący znajduje
z
się w stanie po spożyyciu
alkoholu lub w stanie nietrzzeźwości, pod wpływem
w
działaania
środków odurzzających lub innyych podobnie dziiałających środkóów.
W opisanych wyżej
w
przypadkachh Właściciel nie jest
j zobowiązanyy do
zwrotu uiszczonnej opłaty czarterrowej.
Jeżeli wydaniee Jachtu w term
minie określonym
m Umową Czartteru
będzie niemożlliwe lub opóźni się z przyczyn leżących po stroonie
Właściciela, zdarzeń losowych lub
l też z przyczynn zawinionych prrzez
wróci Czarterująccemu część opłłaty
osoby trzecie, Właściciel zw
czarterowej obliczonej według proporcji, w jakkiej pozostaje okkres
t
na jaki została
z
zawarta Umowa
U
Czarteru.. W
opóźnienia do terminu,
przypadku, gdyy przewidywany okres opóźnieniaa w wydaniu Jacchtu
przekraczać bęędzie ¼ terminuu, na jaki zostałła zawarta Umoowa
Czarteru, Czartterującemu przysłługuje prawo odsstąpienia od Umoowy
Czarteru. W takim
t
przypadkuu Właściciel zoobowiązany jest do
zwrotu wpłacconej opłaty czarterowej. Czarterującemu
C
nie
przysługują woobec Właścicielaa żadne inne roszczenia (np. kosszty
dojazdu i powrrotu, koszty noclegu). Prawo odsttąpienia od Umoowy
Czarteru oraz obowiązek zw
wrotu opłaty czzarterowej nie ma
zastosowania w przypadku, jeżeeli Właściciel zaooferuje skorzystaanie
z jachtu zastęppczego, który pood względem doopuszczalnej liczzby
osób mogącycch korzystać z tej jednostki, będzie odpowiaadał
Jachtowi.

o dla
potwierdza, że zapoznał się z Instrukcją Obsłługi Jachtu, jest ona
niego zrozuumiała i jest w stanie obsługiiwać Jacht zgoddnie z
Instrukcją Obsługi Jachtu.. Instrukcja Ob
bsługi Jachtu stanowi
integralną czzęść Umowy Czaarteru.
2.3
3.

Czarterującyy zobowiązuje się korzystać z Jacchtu zgodnie z Umową
U
Czarteru, Innstrukcją Obsługii Jachtu, indywid
dualnymi wskazówkami
Właściciela,, zasadami bezpieczeństwa w ruchu wodnym
m oraz
zasadami współżycia
w
spoołecznego, w tym
t
dobrej prraktyki
wodniackiej. Czarterujący zzobowiązany jesst zapewnić pow
wyższy
ych członków Załłogi, w
standard korrzystania z Jachtuu przez pozostały
szczególności przez osoby, kktórym powierzył kierowanie Jachhtu. W
owierzyć dokonyywanie
zakresie, w jakim Czarterujjący zamierza po
czynności obsługi Jachtu innnym członkom Załogi, Czarterująący jest
zobowiązanyy do zapoznaniaa ich z Instrukcjją Obsługi Jachttu oraz
obowiązkam
mi wynikającymi z niniejszych Waarunków.

2.4
4.

Czarter Jachtu następuje wyłącznie w celach turystyycznorekreacyjnycch Czarterująceggo i członków Załogi. Czarterująący nie
ma prawa dalszego
d
czarteroowania Jachtu ani też w inny sposób,
s
odpłatnie luub nieodpłatnie, udostępniania Jachtu
J
osobom trrzecim
(spoza Załoggi).

5.
2.5

Kierować Jachtem
J
może w
wyłącznie Czartterujący lub teżż inny
pełnoletni członek Załoggi, któremu Czzarterujący pow
wierzył
wykonywannie tej czynnoścci o ile odbył szkolenie w zaakresie
bezpieczeństwa na wodziee lub posiada stosowny dokkument
wiązek
kwalifikacyjjny2. Osoba kierująca Jachttem ma obow
zachowania należytej ostrożnności. Zakazane jest kierowanie Jaachtem
waniem
oraz wykonnywanie innych czynności związzanych z kierow
Jachtem (npp. cumowanie) pprzez osoby znajd
dujące się w staanie po
spożyciu alkkoholu lub w staanie nietrzeźwoścci, osoby znajdująące się
pod wpłyywem działaniaa środków odurzających, leków
opóźniającyych reakcję lub innnych podobnie dzziałających środkków.

6.
2.6

Niezależnie od indywidualnnej odpowiedziaalności poszczególnych
Z
Czarterująący przyjmuje pełną odpowiedziialność
członków Załogi
zarówno woobec Właściciela jak i osób trzecich za skutki dziaałania i
zaniechania członków Załogii.
Bez zgody Właściciela Czarrterującemu nie wolno czynić żaadnych
wyposażeniu ani też
t dokonywać napraw.
n
zmian w Jacchcie lub jego w
W przypadkku awarii lub uszkkodzenia Jachtu,
a także wyypadku
lub kolizji, w którym uczesstniczył Jacht naw
wet jeżeli nie ulległ on
wiązany bezzwłłocznie
uszkodzeniuu, Czarterującyy jest zobow
powiadomićć Właściciela przyy pomocy środkó
ów porozumiewaania się
na odległośćć (np. telefonicznnie, mailem, sms) o tym zdarzenniu. W
przypadku awarii lub uszkodzenia Jachtu z przzyczyn
niezawinionnych przez Czaarterującego lub członków Załoogi, a
uniemożliwiiających dalsze korzystanie z Jachtu,
J
Czarterujjącemu
przysługuje wyłącznie zwrrot opłaty czarteerowej; wszelkiee inne
Z
są wyłąączone;
roszczenia Czarterującego i członków Załogi
ma pkt 1.3. W przzypadku jeżeli do awarii
odpowiedniee zastosowanie m
lub uszkodzzenia Jachtu uniiemożliwiającego
o dalsze korzysttanie z
Jachtu doszzło z przyczyn zzawinionych przzez Czarterująceggo lub
członków Załogi, Czarterrującemu ani członkom
c
Załoggi nie
przysługuje żadne roszczeniee.

2.7
7.
1.4.

Ze względu na ograniczzoną przewidyywalność sytuaacji
wigacyjne, czasoowe
hydrologicznej,, pojawiające sięę przeszkody naw
zakazy żeglugi wprowadzane przez
p
regionalne zarządy gospodaarki
w
urząddzeń hydrotechnicznych możliwee są
wodnej oraz wyłączenia
zmiany miejsc wydania i zwrootu Jachtu. W prrzypadku zaistnieenia
Właściciel
niezwłoccznie
powiadoomi
takiego
zdarrzenia,
Czarterującego przy pomocy środków porozzumiewania się na
odległość (np. telefonicznie, mailem, sms) o nowym miejscy
wrotu Jachtu w obbrębie tzw. Pętli Żuław.
Ż
W związkku z
wydania lub zw
takim zdarzenniem Czarterująccemu nie przyssługuje ani praawo
odstąpienia od Umowy
U
Czarteruu ani żadne inne roszczenie.
r
Zasady korzystaania z Jachtu

2.
2.1.

Czarter Jachtuu następuje bez załogi. Obsługgę Jachtu zapew
wnia
Czarterujący i osoby
o
mu towarzzyszące (Załoga). Jacht przeznaczoony
jest do korzysstania max. przeez 4/6/7/8/101 osób.
o
Na podstaw
wie
własnej oceny, w oparciu o Insttrukcję Obsługi Jachtu,
J
Czarterujący
jest zobowiązany zapewnić, by w Załodzze znajdowała się
odpowiednia licczba osób kompeetentnych do obsłuugi Jachtu.

8.
2.8
2.9
9.

2.2.

s
internetow
wej
Instrukcja Obssługi Jachtu dosstępna jest na stronie
Właściciela orraz zalaminowanna na każdym z jachtów. Prrzed
wydaniem Jachhtu Czarterującyy zobowiązany jest zapoznać sięę z

Czarterującyy samodzielnie lub przy pom
mocy załogi wykkonuje
czynności bieżącej,
b
normaalnej obsługi Jaachtu (np. utrzyymanie
czystości, wypróżnianie
w
WC,, wyrzucanie śmieci).
Tylko Czarrterującemu
w
wolno wymieniaćć butle gazowąą oraz
dolewać palliwa do zbiornikaa – przed rejsem zostanie on w tym
m celu
przeszkolonny.

2
1

Jachtt typu Marim 23 jesst zarejestrowany naa 4 osoby, jacht Jannmor 700 jest
zarejesstrowany na 5 osób,, jacht Weekend 8220, SunCamper 30 oraz
o Vistula Cruiserr 30
jest zaarejestrowany na 7 osób,jacht
o
Stillo 30 jest zarejestrowanyy na 8 osób, jacht River
R
Cruiseer 39 jest zarejestrow
wany na 10 osób.

Wykaz
W
kwalifikacji z zakresu żeglugi m
morskiej lub śródląd
dowej, których posiaadanie
zw
walnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, jeest
okrreślony w załącznikku nr 2, rozporządzeenie Ministra Transp
portu, Budownictw
wa i
Go
ospodarki Wodnej z dnia 10 maja 2013 w sprawie szkolen
nia z zakresu
bezzpieczeństwa na woodzie.
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2.10. Zabranie zwierrząt domowych (np. pies, kot) na pokład Jacchtu
wymaga uiszczzenia opłaty dodaatkowej zgodnie z Umową Czarteeru,
przy czym wniesienie
w
tej opłaty
o
nie zwallania z obowiązzku
naprawienia ewentualnych
e
szzkód (np. zaryysowanie laminaatu,
uszkodzenia tappicerki) wyrządzoonych przez te zw
wierzęta.
3.

zbiornika naa fekalia w wysokkości 100 zł, który zostanie potrąącony z
kaucji gwaraancyjnej, na co C
Czarterujący wyraaża zgodę.
3.
5.3

Stan Jachtu i jego wyposażżenia z chwili zw
wrotu określa Prrotokół
Z
Jachtu. U
Uszkodzenia i brraki w nim stwierrdzone
Wydania i Zwrotu
stanowią podstawę do potrącenia kaucji gwarancyjnej według
w
m wskazanych.
stawek w nim

4.
5.4

Z kaucji gw
warancyjnej w pieerwszej kolejnoścci potrąca się koszty, o
których mow
wa w pkt 5.1. i 5.2., a następnie ko
oszty napraw i pookrycia
braków, o których
k
mowa w pkt 5.3. według stawek wskazannych w
Protokole Wydania
W
i Zwrotuu Jachtu oraz kaary umowne, o których
k
mowa w pkt
p 6. W przyppadku, jeżeli kau
ucja gwarancyjnna, nie
wystarcza na
n pokrycie wszystkich wyżej wskazanych koosztów,
Właściciel może
m
domagać sięę od Czarterująceego zapłaty różniccy.

5.
5.5

W przypadkku pokrycia napraawy z ubezpieczeenia zatrzymana kaucja
gwarancyjnaa podlega zwrotowi w odpowiedniej części.

Akweny wyłączoone spod żeglugii i postojów

3.1.

Obowiązuje beezwzględny zakazz wpływania na akweny zaznaczoone
na przekazanych mapach jakoo wyłączone z żeglugi, w tym
m w
n
szczególności na:












W
i Kanał Kaaszubski w Gdańńsku do miejsca,, w
Martwą Wisłę
którym zaczyna się stoczniaa,
poza ujściee Wisły Śmiałej w Górkach Zachoddnich,
Przekop Wisły
W
poniżej śluzyy Przegalina (km 936),
rzekę Tugęę,
Zatokę Gdaańską,
Wisłę Królewiecką poza przzystań jachtową w Sztutowie3
Zalew Wiśllany3,
rzekę Elbląąg poza most ponttonowy w Nowakkowie3,
rzekę Wisłęę powyżej śluzy w Białej Górze (kkm 886),
rzekę Wisłę na odcinku Biała Góra – Tczew – Śluza Gdańńska
Głowa, dottyczy jachtu Stilloo 30.
Pochylnie Kanału
K
Elbląskieggo – dotyczy jachhtu Stillo 30.

3.2.

Obowiązuje beezwzględny zakaaz zatrzymywaniaa się i postojów na
rzece Wiśle od
o śluzy w Biaałej Górze (km 886) do śluzyy w
Przegalinie (km
m 936), za wyjątkiem przystanni na terenie wyyżej
wskazanych śluuz oraz przystani miejskiej w Tczeewie.

3.3.

Ze względów
w bezpieczeństw
wa zaleca sięę cumowanie w
dozorowanych przystaniach lub w miejsscach postojowyych
n przekazanych mapach
m
i locjach..
wskazanych przzez Właściciela na

6.
1.
6.1

Czarterującyy ponosi wobecc Właściciela peełną odpowiedziialność
odszkodowaawczą w przyppadku używaniia Jachtu w sposób
s
niezgodny z Ogólnymi Waruunkami Ubezpieczzenia Jachtów.

6.2
2.

W przypadkku opóźnienia w zwrocie Jachtu
u Czarterujący zapłaci
z
Właścicielow
wi karę umownąą w wysokości 10
00 zł za każdą godzinę
g
opóźnienia, która zostanie ppotrącona z kauccji gwarancyjnej, na co
Czarterującyy wyraża zgodę.

7.

4.

7.1
1.

4.2.
4.3.

5.

J
w ramach Umowy Czarteruu jest objęte umoową
Korzystanie z Jachtu
CASCO jachhtu, ubezpieczeenia odpowiedzzialności cywillnej
użytkownika jachtu określoonych w Ogóólnych Warunkkach
Ubezpieczenia Jachtów dosttępnych na stronie Właściciiela
http://iczarter.pl/czarter/warunkii-czarteru.




5.2.

Czarterujący zwraca
z
Właścicieelowi Jacht w terminie i miejscu
określonym Um
mową Czarteru, z zastrzeżeniem pkkt 1.4. W przypaddku
zwrotu Jachtu w miejscu innym
m niż określone Umową
U
Czarteru lub
wynikające z zastosowania pkt 1.4., Czzarterujący ponnosi
zryczałtowany koszt przeprowaddzenia Jachtu w wysokości 2.0000 zł,
p
z kauccji gwarancyjnej,, na co Czarterujący
który zostanie potrącony
wyraża zgodę.
Godzina zakońńczenia czarteruu określona w Umowie Czartteru
stanowi godzinnę, w której Jachtt ma być przedstaawiony w gotowoości
do zwrotu, tzn. uprzątniętyy i sklarowanny. W przypaddku
do
zwrotuu
Jachtu
n
niesprzątniętego
przedstawienia
i
niesklarowaneggo, Czarterujący zostanie obciążoony zryczałtowannym
kosztem uprząttnięcia Jachtu w wysokości 2000 zł, który zostaanie
potrącony z kauucji gwarancyjneej, na co Czarteruujący wyraża zgoodę.
W przypadku nieopróżnieniaa zbiornika naa fekalia lub nie
toalety,
Czzarterujący
zoostanie
obciążoony
wyczyszczenia
m kosztem upprzątnięcia toaletty lub opróżnieenia
zryczałtowanym

dczenie o rezygnnacji z
50% wppłaconej zaliczkii – jeżeli oświad
czarteruu dotrze do Właaściciela co najm
mniej na 30 dni przed
terminem
m rozpoczęcia czzarteru określonym
m w Umowie Czzarteru,
100% wpłaconej
w
zaliczkki – jeżeli oświaadczenie o rezygnnacji z
czarteruu dotrze do Właśściciela pomiędzy
y 30 a 15 dniem
m przed
terminem
m rozpoczęcia czzarteru określonym
m w Umowie,
100% wpłaconej
w
opłatyy czarterowej – jeżeli oświadczenie o
rezygnaacji z czarteru dottrze do Właściciela później niż na 15 dni
przed teerminem rozpoczęęcia czarteru okreeślonym w Umow
wie.
W każdyym przypadku zw
wracana jest cała kaucja gwarancyj
yjna.

7.2
2.

W przypadkku rezygnacji prrzez Czarterująceego z czarteru mooże on
wskazać innną osobę, któóra wyczarteruje Jacht w teerminie
wynikającym
m z Umowy Czzarteru. Wyczartterowanie Jachtuu innej
osobie wym
maga zgody Właściciela, zawarcia odrębnej umowy
u
czarteru z innną osobą oraz dookonania przez niią opłat przewidzzianych
w umowiee a także pokkrycia przez Czarterującego
C
opłaty
manipulacyjjnej w wysokoścci 100 zł. Jeżeli powyższe warunnki nie
zostaną spełłnione, zastosowaanie ma pkt 7.1.

3.
7.3

Opłata mannipulacyjna, o kktórej mowa w pkt 7.2., może zostać
potrącona z dotychczas uiszzczonych przez Czarterującego
C
kw
wot na
Ponadto potrąceniiu z opłaty czarterowej
poczet opłatty czarterowej. P
uiszczonej przez
p
Czarterująącego podlegają ewentualne straaty np.
wynikające z rabatów typu llast minute czy też
t krótszych term
minów
Czarterujący wyraaża zgodę na pow
wyższe
czarteru przzez inną osobę. C
potrącenia.

R
kauccji
Zwrot Jachtu, Rozliczenie

5.1.

W przypadkku rezygnacji przeez Czarterującego
o z czarteru, Właaściciel
zatrzymuje:



s
powstałe w mieniu osobisttym
Właściciel nie odpowiada za straty
członków Załoggi.
w
i koszttów
Ubezpieczenie od następstw nieeszczęśliwych wypadków
leczenia Czarrterującego i członków Załłogi możliwe po
wcześniejszym zgłoszeniu i dokkonaniu związanyych z tym opłat.

Rozliczenie w przypadku rezzygnacji z czarteeru



Ubezpieczenia

4.1.

Odpowiedziaalność odszkodow
wawcza

7.4
4.

Jeżeli czartter nie dojdziee do skutku z powodu ograaniczeń
wprowadzonnych przez Rząd związanych z ep
pidemią wpłaconee przez
Czarterująceego kwoty nie pprzepadają, możżna je wykorzystać do
końca 2023 roku – sporząddzony zostanie an
neks do umowy z nową
datą czarteruu.
Ośświadczam, iż zapoznałem
z
się z treścią Szczeegółowych Waruunków
Um
mowy Czarteru, są one dla mnie jasne i zrozumiaałe, nie wnoszę do
d nich
żadnych zastrzeżeńń i zobowiązuję siię ich przestrzegaać.
Daata i czytelny poddpis Czarterująceggo:

3

Nie dotyczy
d
osób z uprawnieniami co najmniej steernika motorowodnegoo lub wyższymi.
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