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UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŻAGLÓWKI 

KLASY OMEGA i Deski z Żaglem „FANATIC” 
ORYGIAŁ / KOPIA 

 

§ 1. W dniu ....................... pomiędzy Stowarzyszeniem „Sejneńszczyzna” z siedzibą w Sejnach ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 
16-500 Sejny, 
reprezentowanym przez: …………………………………………………………, zwanym dalej Udostępniającym, została zawarta 
umowa udostępnienia sprzętu wymienionego w ustępie 1 ze zwanym Najemcą : 

 
Imię i nazwisko 

Adres 

Rodzaj i Nr dowodu tożsamości 

Pesel 

Numer telefonu 

Email 

Patent..................................................................................................................... 
1) UDOSTĘPNIONY SPRZĘT: 
- żaglówka OMEGA Numer HIN: PL - AKWD470ND510, 
- deska z żaglem Fanatic 2012 kompletna Nr FA 12SHK 150S 12010260. 

 
§ 2. Powyższa umowa zawarta została celem użytkowania przedmiotu użyczenia w celach turystycznych. 

 
§ 3. Czas trwania czarteru określony został na okres od ........................ 202….r. do ........................... 202… r. 

 
 
 

Żaglówka  / deska jest wydana od godz. ……….. , a zwrócona ostatniego dnia do godz. ……….,   
 

§  4. Udostępniający zobowiązuje się wydać żaglówkę / deskę w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawną 

technicznie i kompletną, a najemca utrzymać ją w takim stanie przez okres trwania czarteru. 

§ 5. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem sprzętu obciążają Najemcę. 
 

§ 6. Wydanie sprzętu następuje w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, który jest załącznikiem do niniejszej umowy. 
 

§ 7. Najemca zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej. 
 

§ 8. Bez zgody Udostępniającego, Najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu umowy. 
 

§ 9. Najemca nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem. 
 

§ 10. Udostępniający otrzyma za użyczenie sprzętu kwotę w wysokości ............................................ zł 

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

§ 11. Najemca zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 30% kwoty wynikającej z powyższej umowy, tj…………....  zł 

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

§ 12. Najemca po otrzymaniu umowy zobowiązany jest do jej podpisania i dostarczenia oryginału Udostępniającemu razem z 

potwierdzeniem wpłaty zaliczki w terminie 7 dni (liczy się data stempla na przekazie pocztowym). Nie dotrzymanie terminu 

unieważnia umowę. 
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§ 13. Jeżeli z winy Najemcy umowa nie dojdzie do skutku, to zaliczka ulega przepadkowi. 
 

§ 14. Pozostałą należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z  § 10. tj. kwotę....................................................  zł 
 

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

Najemca zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w § 3. 
 

§ 15. Najemca w momencie odbioru żaglówki uiszcza kaucję w wysokości  500,00.,- zł w sposób określony w § 18. 
 

§ 16. Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego żaglówki, jak również strat w jego wyposażeniu i 

przekroczeniu terminu użytkowania. Ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia żaglówki w uzgodnionym 

terminie. W przypadku wystąpienia należności dla Użyczającego z tytułu niniejszej umowy, zostanie ona zaspokojona w 

pierwszej kolejności z kaucji. 

 

1) Żaglówka jest ubezpieczona w zakresie OC, NW , inne ............................................... *. W przypadku awarii lub 

innej szkody powstałej w czasie objętym umową czarteru, najemca  zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia wynajmującego i sporządzenia "protokołu awaryjnego" ("protokołu  wypadku")  będącego 

podstawą dla wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Najemca ponosi 

odpowiedzialność materialną za żaglówkę, żagle, i  wyposażenie wg protokołu zdawczo-odbiorczego w okresie 

objętym umową najmu. Jeżeli szkody kwalifikują się do likwidacji w zakresie polisy ubezpieczeniowej, to 

wstrzymuje się wpłaconą kaucję do czasu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Udziałem własnym w 

szkodzie obciąża się najemcę. 

2) Ryzyko utraty i uszkodzenia żaglówki i jej wyposażenia obciąża najemcę od chwili wydania mu żaglówki przez 

wynajmującego do chwili przekazania żaglówki przez najemcę wynajmującemu. Ryzyko to nie dotyczy szkód, 

które zostaną pokryte (wypłacone) przez towarzystwo lub zakład ubezpieczeń, z którym wynajmujący zawarł polisę 

ubezpieczeniową. 

3) W przypadku zaistnienia awarii w okresie trwania rejsu powodującej wyłączenie żaglówki z eksploatacji, 

niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających żeglugę, ewentualnie innych 

zdarzeń powodujących przerwy w rejsie, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, Najemcy nie 

przysługuje zwrot opłaty czarterowej w dniach przestoju żaglówki 

 
§ 17. W przypadku zwrotu żaglówki (sprzętu) w terminie późniejszym niż to określa § 3 niniejszej umowy najemca za każdą 

nowo rozpoczętą godzinę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 50,- zł, a w przypadku deski 10,00 zł 

§ 18. Wszelkie płatności na rzecz Udostępniającego będą regulowane za pośrednictwem rachunku w 

Banku Spółdzielczym w Sejnach  Nr …………………………………………………………………………., 
lub gotówką w kasie Udostępniającego. 
§ 19. Udostępniający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno - prawnych w 

przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /zatonięcie, kradzież żaglówki/. 

§ 20. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody stron. 

§ 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 22. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Udostępniającego. 

§ 23. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach (oryginał dla Udostępniającego, kopia dla Najemcy) i podpisana 

własnoręcznie przez strony. 
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§ 24. Żaglówkę (sprzęt) odbiera się i zdaje w porcie  w ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………. 
§ 25. Dodatkowe wyposażenie żaglówki............................................................................................................................................ 

§ 26. Dodatkowe postanowienia umowy ........................................................................................................................................ 

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

........................................................................... ........................................................................... 
(podpis najemcy) (podpis udostępniającego) 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA I PRZEKAZANIA ŻAGLÓWKI OMEGA 

 
Lp. Przedmiot Przekazanie sprzętu Zdanie sprzętu 
1. Boja 0  
2. Bom z piętą 0  
3. Cumy 0  
4. Fał foka 0  
5. Fał grota 0  
6. Kabestany 0  
7. Kamizelki ratunkowe 0  
8. Koło ratunkowe 

(pamelka) 
0  

9. Korki odpływowe 0  
10. Kotwica z liną 0  
11. Odbijacze 0  
12. Pagaje 0  
13. Pasy balastowe 0  
14. Roler foka 0  
15. Ster z rumplem 0  
16. Szekle 0  
17. Szot achtersztagu 0  
18. Szoty foka 0  
19. Talia achtersztagu 0  
20. Talia grota 0  
21. Tent na bom / bimini 0  

22. Urządzenie do kładzenia masztu 0  
23. Wanty ze ściągaczem 0  
24. Wózki i bloki szotów foka 0  
25. Żagiel fok 0  
26. Żagiel grot 0  
27. Przyczepka podłodziowa BSE 01J9 0  
28. Rolka 0  
29. Deska oświetleniowa 0  
30. Deska windsurfingowa FANATIC 0  
31. Podstawa pędnika 0  
32. bom 0  
33. miecz 0  
34. Maszt 2 części 0  
35. Żagiel z listwami 0  
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UWAGI DO PRZEKAZANIA: 
....................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
Przekazano dnia  ........................................ 202….r  godz. ....................... 

 
 
 

............................................................... ........................................................................... 
( podpis najemcy) ( podpis udostępniającego) 

 
 

UWAGI DO PRZYJĘCIA: 
....................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 
 

Przyjęto dnia  ............................................ 202….r  godz. ....................... 
 
 

............................................................... ........................................................................... 
( podpis najemcy) ( podpis udostępniającego 
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