
 

 

 

UMOWA 

najmu jachtu 

Umowa najmu zawarta w dniu  02.08.2020 roku w Rzeszowie pomiędzy: 

ESTRO Czarter Sp. z o.o. spółką prawa polskiego o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, z siedzibą w 

Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział KRS pod numerem KRS 0000836168, posiadająca numer NIP: 5170406169 oraz 

Regon 385923077,  

adres elektroniczny: czarter@estro.org.pl,   

reprezentowaną przez: 

- Mariusza Tywoniuk – Pełnomocnika Zarządu 

zwana dalej „Wynajmującym”,  

a  

Panem/Panią Jan Kowalski 

zamieszkały/a: …………………………………….………… 

posiadającym/ą nr pesel …………………………..…….. 

dowód osobisty nr i seria …………………….………….. 

tel. kontaktowy ……………………………………………… 

adres elektroniczny: ………………………………………   

zwanym dalej „Najemcą”. 

 

Najemca upoważnia do korzystania z przedmiotu najmu. (wypełniamy w sytuacji kiedy najemca nie posiada uprawnień żeglarskich) 

Panem/Panią Maciej Węgrzyn 

zamieszkały/a: …………………………………….………… 

posiadającym/ą nr pesel …………………………..…….. 

dowód osobisty nr i seria …………………….………….. 

tel. kontaktowy ……………………………………………… 

adres elektroniczny: …………………………….………….. 

posiadającym uprawnienia żeglarskie numer  ……………….  wydane w dniu ………………………………. 

 

Przedmiot umowy i okres najmu 

§ 1 

1. Przedmiotem najmu jest jacht żaglowy typu TES 32 Dreamer, Nazwa ______brak_______, nr rejestracyjny 

______________ zwanym w dalszej części umowy „Jachtem”. 

2. Wynajmujący oświadcza, iż jest uprawniony do dysponowania jachtem i zawarcia niniejszej umowy. 

3. Najemca oświadcza że przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1, użytkowany będzie przez najemcę w celach 

turystycznych. Zgodnie z instrukcją użytkowania stanowiącą załącznik nr 1., do niniejszej umowy. 

 

Warunki najmu 

§ 2 

1. Okres najmu Jachtu trwa od dnia ………………r. godz. 15;00 do dnia ……………… r. godz. 13;00 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem iż Najemca w terminie 5 dni od daty otrzymania umowy na 

adres email najemcy wskazany w petitum, odeśle prawidłowo podpisaną umowę do siedziby głównej 

Wynajmującego oraz wpłaci zadatek. Datą spełnienia warunku jest data otrzymania korespondencji przez 

Wynajmującego w jego siedzibie oraz zaksięgowania wpłaty zadatku na koncie Wynajmującego lub wpłaty w 

kasie Wynajmującego. Nie dotrzymanie terminu unieważnia umowę, z zastrzeżeniem ust.3. 



 

 

3. W przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem mniejszym 14 dni i mniejszym, podpisana umowa wraz z 

potwierdzeniem wpłaty zadatku winna być odesłana w ciągu trzech dni roboczych oraz w ciągu jednego dnia 

przesłana na adres email Wynajmującego wskazany w petitum.  

 

Warunki finansowe 

§ 3 

1. Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu koszt najmu w wysokości …………….. zł (słownie złotych: 

……………………………………  00/100)  w następujących terminach: 

a. Zadatek w kwocie ……… zł (słownie złotych: ………………………….. 00/100) w terminie: 3 dni od 

otrzymania niniejszej umowy w siedzibie firmy lub na rachunek bankowy 16 1140 2004 0000 

3102 7992 4954 prowadzony przez mBank z tytułem wpłaty: OPŁATA CZARTER.  

b. Pozostałą część wartości umowy pomniejszoną o wartość zadatku, tj w kwocie …………… zł (słownie 

złotych: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt 00/100) Najemca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia czarteru, nie później jednak niż przed wydaniem Jachtu. Nieuiszczenie wyżej 

wymienionej opłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Najemcy i zatrzymaniem 

zadatku przez Wynajmującego.  

2. Koszt najmu o którym mowa w ust. 1. Może być powiększony o opłaty dodatkowe o których mowa § 5. 

3. Jeżeli umowa z winy Najemcy nie dojdzie do skutku, to zadatek ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego. 

4. Koszt wynajmu o którym mowa w ust. 1. jest należny Wynajmującemu za cały okres najmu niezależnie od tego 

czy Najemca używał łodzi czy nie. 

 

Wydanie jachtu 

§ 4 

1. Osobą upoważnioną przez Wynajmującego do wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z najmem, 

przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną łodzi żaglowej jest bosman Estro. Kontakt 

tel. do Bosmana ESTRO pod numerem tel 536 400 640. 

2. Przyjazd Wynajmującego następuje do godz. 17,00. Każdorazowe spóźnienie winno być zgłoszone do Bosmana 

ESTRO. Z uwagi na obowiązującą ciszę nocną na terenie sanatorium przez które trzeba dojechać do przystani, 

przyjazd po godz. 21,00 może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Bosmana ESTRO, który 

zobowiązany jest powiadomić dyrektora Sanatorium Uzdrowiskowego DEDAL. 

3. Wydanie Jachtu Najemcy następuje na przystani wodnej Sanatorium Uzdrowiskowego DEDAL w 

Polańczyku, ul. Zdrojowa 23, 38-610 Polańczyk, o ile strony nie ustalą inaczej. 

4. Jacht zostanie wydany zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 1. ( instrukcja użytkowania) 

5. W czasie wydania Jachtu zostanie sporządzony „Protokół zdawczo-odbiorczy” stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, na którym będzie uwidoczniony faktyczny stan łodzi oraz spis wyposażenia.  Najemca 

zobowiązany jest sprawdzić stan jachtu oraz zgodność wyposażenia z danymi wskazanymi w protokole , a w 

przypadku niezgodności lub stwierdzonych uszkodzeń wprowadzić uwagi lub poprawki do protokołu.  

6. Podpisanie protokołu jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jacht Najemcy został wydany w stanie zdatnym 

do żeglugi i z wyposażeniem wymienionym w protokole o którym mowa w ust. 4. Protokół ten będzie stanowić 

podstawę do oceny stanu Jachtu w czasie zwrotu Wynajmującemu. 

 

Zwrot jachtu 

§ 5 

1. Najemca po ustaniu stosunku najmu jest obowiązany zwrócić jacht w stanie nie pogorszonym, nie ponosi 

odpowiedzialności za zużycie jachtu oraz jego wyposażenia, będące następstwem prawidłowego używania. 

Najemca ponosi odpowiedzialność za zgodność wyposażenia jachtu z  wskazanym w Protokole zdawczo – 

odbiorczym. 



 

 

2. Zwrot jachtu przez Najemcę następuje w porcie wskazanym w umowie. Strony dopuszczają zwrot jachtu w 

innych niż określone wyżej terminy pod warunkiem zawarcia osobnego pisemnego porozumienia podpisanego 

każdą ze stron. 

3. Jacht zostanie przyjęty przez wynajmującego po wykonaniu procedury przygotowania jachtu do zwrotu 

opisanej w załączniku nr 1. ( instrukcja użytkowania). 

4. W wypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu jachtu na podstawie Protokołu zdawczo- odbiorczego, 

Wynajmujący obciąży Najemcę potrącając wartość zniszczonych lub utraconych elementów z kaucji, o której 

mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności za szkodę stosuje się odpowiednio. 

5. Wartość poszczególnych elementów wyposażenia jachtu ustalana jest na podstawie cen rynkowych nowych 

elementów utraconego wyposażenia powiększonych o koszty wysyłki. 

6. Zwrot Jachtu Wynajmującemu uważa się za wykonany tylko i wyłącznie, jeżeli zostanie przeprowadzony wraz 

z oceną jachtu  przez Wynajmującego lub wskazaną przez niego osobę co zostanie potwierdzone na protokole 

zdawczo - odbiorczym. 

 

Odpowiedzialność 

§ 6 

1. Wynajmujący zobowiązany jest przekazać jacht sprawny do użytkowania, wyposażony  

w środki ratunkowe wymagane przepisami prawa, posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową. 

2. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht oraz gwarantuje, że 

będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej przez osobę posiadającą wskazaną w 

umowie, posiadającą odpowiedni patent żeglarski.  

3. Najemcy zabrania się użytkowania jachtu niezgodnego z jego przeznaczeniem oraz Instrukcją użytkowania 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a w szczególności zakazuje się: 

1) palenia papierosów oraz stosowania innego ognia otwartego (świece, oświetlenie gazowe, gril); 

2) skoków do wody z łodzi żaglowej; 

3) zachowania w sposób zagrażający własnemu zdrowiu i życiu oraz innych osób; 

4) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie korzystania  

z łodzi żaglowej; 

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

umowy. 

5. Najemca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego. 

 

Ubezpieczenie 

§ 7 

1. Najemca otrzymuje Jacht ubezpieczony. Najemca może w każdym czasie zapoznać się z umową 

ubezpieczeniową oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 

2. W przypadku wystąpienia szkody Najemca zobowiązuje się natychmiast powiadomić o niej Bosmana Estro, a 

jeżeli nie odbierałby telefonu Zarząd Armatora pod telefonem 726 001 746. Numer telefonu wskazany w 

zdaniu pierwszym może być używany tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia szkody i braku kontaktu z 

Bosmanem. 

3. Najemca zobowiązuje się, ilekroć powstanie taka potrzeba, współdziałać z Wynajmującym w ewentualnym 

postępowaniu przed Ubezpieczycielem, sądem lub innymi organami, w celu uzyskania odszkodowania za 

poniesione szkody.  

4. W przypadku pokrycia szkody przez Ubezpieczyciela, Wynajmujący zwróci Najemcy poniesione przez niego 

koszty usunięcia szkody w wysokości, w jakiej zostaną one pokryte przez Ubezpieczyciela. 

5. W przypadku skorzystania z polisy ubezpieczeniowej Najemca obciążony zostanie udziałem własnym w 

szkodzie zgodnie z warunkami ubezpieczenia wskazanymi w polisie i OWU. 

 



 

 

Korzystanie z przystani wodnej Dedal 

§ 8 

1. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad z korzystania z przestani wodnej Sanatorium Uzdrowiskowego 

DEDAL.  

2. W przypadku niezastosowania się Najemcy do regulacji o których mowa w ust.1 Bosman lub Dyrektor 

Sanatorium DEDAL ma prawo usunięcia osób z przystani. 

 

Zwierzę na jachcie 

§ 9 

1. Najemca może zabrać psa lub inne zwierzę na Jacht za uprzednią zgodą Wynajmującego  

i dodatkową opłatą wskazaną w § 11 ust. 4. 

2. Najemca odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przez zwierzę, o którym mowa w ust 1. 

 

Kaucja 

§ 10 

1. Najemca przed przekazaniem przedmiotu najmu uiszcza kaucję w wysokości 1 000zł.  

2. Zwrot jachtu przez Najemcę bez uwag w protokole zdawczo – odbiorczym uprawnia do odbioru kaucji, która 

zostanie wypłacona w gotówce lub na konto Najemcy. 

3. Uszkodzenia jachtu, straty w wyposażeniu lub udział własny w szkodzie zostanie pokryty z kaucji, o której 

mowa w ust.1. Wszelkie koszty wynikające ze szkód wykraczających poza zakres ubezpieczenia i 

przekraczających kwotę kaucji o której mowa w ust. 1. obowiązany jest pokryć Najemca. 

4. W przypadku wystąpienia szkody przekraczającej kwotę kaucji, Najemca zapłaci bez wezwania w terminie 

trzech dni roboczych liczonych od otrzymania informacji o kwocie koniecznej do pokrycia powstałej szkody.  

5. W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia kaucja ulega zatrzymaniu do czasu rozliczenia kosztów 

uzupełnienia wyposażenia lub rozliczenia szkody przez Wynajmującego. 

 

Opłaty dodatkowe 

§ 11 

1. Do kwoty o której mowa w § 4 ust. 1. Wynajmujący doliczy koszt opróżnienia WC morskiego w kwocie 

30zł, które Wynajmujący odprowadza do Urzędu Gminy Solina, a Najemca zobowiązany jest wykonać 

opróżnienie zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Parkowanie samochodu na zamkniętym parkingu na terenie Sanatorium Uzdrowiskowego Dedal 12 zł doba. Z 

uwagi na fakt iż osobom nie będącym klientami Wynajmującego opłata jest naliczana godzinowo (2zł/godz), 

by zastosować cenę wskazaną w zdaniu pierwszym należy podać numer rejestracyjny samochodu 

najpóźniej dwa dni robocze przed przyjazdem, by Wynajmujący mógł zgłosić przyjazd na warunkach dla 

Klientów Wynajmującego – opłata wnoszona w recepcji sanatorium. 

3. Korzystanie z prysznica w budynku Sanatorium DEDAL 5 zł/os 

4. Z tytułu posiadania psa lub innego zwierzęcia na jachcie zostanie naliczona opłata dodatkowa 100 zł, będąca 

kosztem prania obić tapicerskich. 

5. Jeżeli Jacht wyposażony jest w silnik spalinowy, przekazywany jest z pełnym zbiornikiem paliwa i pełnym 

kanistrem zapasowym. W przypadku zdania jachtu z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa i / lub 

nieuzupełnionym kanistrem wynajmujący doliczy koszt paliwa oraz zryczałtowaną opłatę z tytułu dojazdu na 

stację paliwową w wysokości 50zł 

6. W przypadku stwierdzenia zapachu nikotyny, popiołu lub niedopałków spowoduje naliczenie kary umownej w 

wysokości 500zł powiększonej o100 zł kosztu prania obić tapicerskich. Łącznie 600zł 

7. Oddanie niesklarowanego Jachtu zgodnie z załącznikiem nr 1 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej 200 zł. 



 

 

8. Oddanie jachtu z nieopróżnionym WC Chemicznym, jeżeli jacht jest w nie wyposażony, spowoduje naliczenie 

opłaty dodatkowej 100 zł. 

9. Oddanie jachtu z nieopróżnionym WC morskim jeżeli jacht jest w nie wyposażony, spowoduje naliczenie 

opłaty dodatkowej 100 zł. 

10. W przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia z uwagi na działanie lub zaniechanie działania Najemcy, 

Wynajmujący obciąży Najemcę pełną kwotą powstałej szkody. 

11. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa § 2 ust 1. niniejszej umowy, bez 

wcześniejszej akceptacji Wynajmującego, Najemca za każdą rozpoczętą godzinę czarteru uiści opłatę w 

wysokości 100 zł brutto. 

 

RODO 

§ 12 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że Administratorem Państwa 

danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna ESTRO ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@estro.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres 

siedziby Administratora; 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

a. wykonania zawartej umowy najmu jachtu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie 

prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością 

przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z 

przepisami podatkowymi), 

b. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

c. marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółdzielnię Socjalną ESTRO (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), 

d. wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb Klientów 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F RODO). 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

a. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, 

b. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty 

przetwarzające) na podstawie zawartych umów. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: 

a. w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3: w związku z realizacją umowy, do 

czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

b. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania 

zgody na przetwarzanie. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy najmu jachtu. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

profilowane. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 

Postanowienia ogólne 



 

 

§ 13 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez skutków cywilno – prawnych, a w 

szczególności przepisu art. 394 kodeksu cywilnego w przypadku: poważnych zdarzeń losowych 

uniemożliwiających wywiązanie się z umowy, a w szczególności: zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu lub 

awaria której usunięcie jest niemożliwe do terminu odbioru jachtu i jednocześnie braku możliwości 

zaproponowania innego Jachtu. 

2. Najemca nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty najmu w wypadku awarii Jachtu lub jego wyposażenia 

powstałej z winy Najemcy lub niezachowania przez Najemcę zasad bezpieczeństwa, obsługi technicznej i 

dobrej praktyki żeglarskiej. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  

4. Postanowienia niniejszej umowy zastępują wszelkie dotychczasowe, pisemne jak też ustne, ustalenia i 

porozumienia dokonane pomiędzy Stronami. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z Instrukcją użytkowania jachtu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, a także oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Jachtów (OWU) i jest 

świadomy w/w warunków i godzi się na nie. 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

odpowiedni Sąd Właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego. 

8. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

9. Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź 

skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu zastąpienia 

postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem 

odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego za nieważne lub 

bezskuteczne. 

 

 

 

       …………….………………..       …………………………………. 

              Najemca                                                           Wynajmujący 

     

 


