UMOWA UŻYCZENIA JACHTU
Umowa zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy:
Klubem Sportowym POLONEZ reprezentowanym przez: …………….zwanym dalej Użyczającym
(Armatorem)
a
Członkiem Klubu Panem ……………………. legitymującym się dowodem osobistym serii ……..o
numerze………….., wydanym przez……………………………………, zamieszkałym: …………………., ul.
……………………..,

PESEL…………………….,

Tel:

………………….,

posiadającym

patent

…………………….nr ……………….wydany przez PZŻ - zwanym dalej Użytkownikiem.
§1
Przedmiotem umowy jest użyczenie jachtu żaglowego typu ……………..o nazwie ……………. nie
obsadzonego załogą) na wodach Wielkich Jezior Mazurskich lub innym akwenie na, którym jacht klubowy
będzie użytkowany.
§2
Termin użyczenia ustalono od dnia ……………….. r.

do dnia …………….. r. Zwrot jachtu przez

Czarterującego nastąpi w ostatnim dniu użyczenia do godz.12.00 w uzgodnionym z Armatorem miejscu.
§3
Opłata za użyczenie jachtu wynosi: ………….. brutto za tydzień. Należność do zapłaty wynosi ………….. zł
(słownie: zero złotych i 00/100).
Należność należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia użyczenia.
§4
Użytkownik zobowiązany jest do zdania jachtu w niepogorszonym stanie technicznym, nadającym się do
dalszego użytkowania bez zbędnej zwłoki; a w szczególności:
1. Zdawany jacht musi być posprzątany, bez zbędnych rzeczy nie będących na wyposażeniu jachtu.
2. Zdawany jacht musi być sklarowany, zgodnie z najlepszą praktyką żeglarską z zapasem paliwa do
silnika pomocniczego.
§5
W przypadku naruszenia postanowień wymienionych w §2; §4 oraz naruszenia postanowień wymienionych w
warunkach użyczenia, ustala się następujące kary umowne:
1. Kara umowna za opóźnienie w zdaniu jachtu w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za
każdą nowo rozpoczętą dobę użyczenia. Przy czym nowo rozpoczętą doba użyczenia rozpoczyna się po
godzinie 12 ostatniego dnia użyczenia
2. Karę za pozostawienie nieposprzątanego jachtu w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
3. Dodatkowo może zostać nałożona dodatkowa kara w postaci odmowy użyczeń jachtu w kolejnych
okresach.
4. Kara o której mowa w §5 pkt. 1 i 2 zostaje naliczona po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o naruszeniu
warunków użyczenia złożonego przez kolejną osobę, z którą podpisana została Umowa Użyczenia lub
przez osoby upoważnione przez zarząd KS Polonez do kontroli wykonania niniejszej umowy.

§6
Rezerwacja terminu użyczenia następuje i staje się skuteczna po wpłaceniu zaliczki w wysokości 30% łącznej
wartości Umowy Użyczenia wymienionej w §3; tj…………..zł
Nieopłacenie zaliczki w terminie 3 dni roboczych po złożeniu wniosku o użyczenie powoduje wstrzymanie
rezerwacji. W przypadku rezygnacji z użyczenia jachtu zaliczka nie zostaje zwrócona.
§7
Użytkownika obowiązuje całkowity zakaz dokonywania dalszych ”Użyczeń" jachtu. Udostępniania jachtu
osobom trzecim – niebędących członkami klubu bez nadzoru użytkownika, pod rygorem uniemożliwienia
dalszych użyczeń jachtu a także wykreślenia z członkostwa w KS Polonez.
§8
Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego i dokładnego prowadzenia Dziennika Pokładowego jednostki,
zgodnie z przyjętymi zasadami w KS Polonez i instrukcją w Dzienniku Pokładowym .
§9
Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w "Warunkach Użyczania Jachtu" stanowiących załącznik
nr 1 do niniejszej umowy. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z załącznikiem „Warunki Użyczenia Jachtu”
§10
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy stanowi Protokół Zdawczo - Odbiorczy podpisywany przez Użytkownika
zdającego i odbierającego jacht w dniu zakończenia umowy. Odbierającym może być Armator lub osoba przez
niego upoważniona.
§11
Zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej (aneksu) i zgody stron pod rygorem nieważności. Wyjątek
stanowią sytuacje opisane w punkcie 3 Warunków Użyczenia Jachtu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§12
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający (ARMATOR):

* - niepotrzebne skreślić

Użytkownik :

