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WARUNKI CZARTEROWE - „Terms & Conditions” 
 

Przeczytaj niniejsze Warunki uważnie, stanowią one integralną część Kontraktu Czarterowego. Podpisanie Kontraktu Czarterowego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków. 
  

§ 1 
Wstępne informacje 

1) Definicje: 
a. Operator / Firma – oferuje Czarterującemu na wynajem jednostkę żaglową 

na pewien czas, w określonej destynacji, za ustaloną cenę. 
b. Czarterujący / Wynajmujący / Klient – osoba dokonująca rezerwacji; 

wynajmuje jacht od Operatora. 
c. Skipper – Czarterujący lub osoba przez niego wyznaczona do prowadzenia 

jachtu, posiadająca odpowiednie licencje i doświadczenie żeglarskie. 
d. Umowa / Kontrakt – wiążący dokument, zobowiązujący Klienta i Operatora; 

umowa określa jakie usługi zostały zamówione przez Klienta, w jakim 
terminie i cenie; podpisana przez Klienta Umowa jest konieczna do 
realizacji zamówienia. 

e. Warunki / T&C – ogólny regulamin czarterowy, określający zasady i warunki 
czarteru jachtu. 

f. Czarter bareboat  (Bareboat Charter) – długoterminowy wynajem jachtu, 
gdzie zazwyczaj Skipperem jest Klient lub osoba wyznaczona przez niego, 
rzadziej zamówiony u Operatora kapitan. Skipperzy, którzy nie są 
organizowani przez Operatora muszą zostać wcześniej zatwierdzeni przez 
Operatora na podstawie otrzymanych licencji i CV żeglarskiego (sailing 
resume). 

g. Czarter z załogą (Crewed Charter) – wynajem jachtu z załogą, w którego 
skład wchodzi przynajmniej Skipper, dodatkowo może zawierać także 
kucharza, hostessę czy technika (w zależności od oferty). Oferowany jako 
pakiet. 

h. Czarter ze Skipperem (Skippered Charter) – czarter bareboat uzupełniona o 
opcjonalną usługą Skippera. 

i. Rejs Jednodniowy (Day Cruise/Day Charter) – pakietowy rejs w ciągu dnia 
ze Skipperem; występuje w dwóch lub więcej wariantach, dla przykładu: 
Pakiet Podstawowy (Basic Package) oraz rozszerzony Pakiet Premium 
(Premium Package); warianty można uzupełnić o usługi dodatkowe oraz 
przedłużyć do max. dwóch dni i dwóch nocy (z noclegiem na jachcie). 

j. Wynajem kabiny (Cabin Cruise/Cabin Charter) – oferta pakietowa, w której 
skład wchodzi m.in.: wynajem na określony czas kabiny, obsługa skippera 
czy skippera i kucharza, pełne wyżywienie oraz inne (w zależności od 
oferty). 

k. System rezerwacyjny (Booking System, BS) – internetowy system służący do 
zarządzania przez Operatora kalendarzem rezerwacji oraz cenami. 

l. Opcja (Option) – wstępna rezerwacja na określony jacht i termin, która 
powinna prowadzić do rezerwacji; opcja jest ważna zwykle 5 dni; aby 
założyć opcję, wymagane jest imię i nazwisko Klienta. 

m. Rezerwacja (Reservation) – zobowiązujące zamówienie jachtu w 
określonym terminie za określoną cenę; po założeniu rezerwacji, Operator 
prześle drogą mailową niezbędne dokumenty, które Klient musi uzupełnić i 
podpisać. 

n. Potwierdzenie Rezerwacji (Booking Confirmation) – dokument wydany 
przez Opera, potwierdzający rezerwację jachtu w określonym terminie oraz 
usług dodatkowych. 

§ 2 
W jaki sposób rezerwować 

1) W celu dokonania rezerwacji, Czarterujący może skontaktować się z 
Operatorem albo przez email, telefon lub poprzez system rezerwacji. Osoba 
dokonująca rezerwacji musi mieć przynajmniej 18 lat i mieć zdolność i 
uprawnienia do dokonywania rezerwacji i akceptowania tych warunków. 

2) Niezależnie od tego, czy Czarterujący rezerwuje jednoosobowo lub grupowo, 
ustalenia będą prowadzone tylko z nim, w tym dotyczące zmian, poprawek i 
odwołań.  Czarterujący jest odpowiedzialny za podanie dokładnych i 
prawidłowych danych osobistych oraz wszelkich innych informacji zarówno 
swoich jak i pozostałych członków załogi. Operator nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki podania przez Czarterującego nieprawdziwych 
danych. 

3) Od Pasażerów bez opieki poniżej 18 roku życia Operator wymaga pisemnej 
zgody na podróż od opiekuna prawnego.  Czarterujący bierze 
odpowiedzialność za nieletniego członka załogi. Minimalny wiek dla pasażera 
bez opieki wynosi 18 lat w dniu zaokrętowania. 

4) Jeżeli Operator zaakceptuje rezerwację, wówczas prześle e-mailem 
potwierdzenie rezerwacji wraz z niezbędnymi dokumentami - Potwierdzenie 
Rezerwacji, Kontrakt oraz inne. Czarterujący ma obowiązek sprawdzić czy 
informacje w dokumentach są poprawne i poinformować natychmiast 
Operatora w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości. 

5) Operator uwzględni specjalne prośby Czarterującego.  Firma może jedynie 
zagwarantować prośby, które podlegają opłacie lub te, które zostały 
potwierdzone na piśmie. 

6) Osobiste bezpieczeństwo Czarterującego i załogi ma istotne znaczenie dla 
Firmy  dlatego Czarterujący ma obowiązek sprawdzić w momencie rezerwacji 
wszelkie warunki medyczne  lub inne kwestie, które mogłyby mieć wpływ na 
przyjemność wynikającą z czarteru.   

7) Przy czarterowaniu łodzi bez załogi (bareboat): w trakcie składania rezerwacji, 
Czarterujący potwierdza, że on lub członkowie załogi są w stanie i mają 
kompetencje do żeglowania jachtem w warunkach i na terenie żeglownym 
czarteru w zgodzie z przepisami władz portowych ustalonych w miejscu 
czarteru. Czarterujący jest odpowiedzialny za dopilnowanie, żeby wszyscy 
Pasażerowie mieli przy sobie dokumenty obowiązujące na obszarze 
żeglownym. 

8) Aby rezerwacja była w pełni skuteczna, po otrzymaniu e-maila z 
dokumentami, w ciągu 7 dni Czarterujący jest zobligowany do przesłania 
podpisanych dokumentów oraz dokonania opłaty wstępnej. W przeciwnym 
wypadku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Dla rezerwacji last 
minute, dokumenty i płatność muszą być zrealizowane niezwłocznie. 

9) W celu uzupełnienia, wprowadzenia poprawki do rezerwacji lub omówienia 
innych aspektów dotyczących czarteru, należy kontaktować się drogą e-
mailową lub telefonicznie z Operatorem. Przy rezerwacjach dokonywanych 
przez Agenta, Brokera lub innej strony trzeciej, Czarterujący jest zobowiązany 
kontaktować się bezpośrednio z Agentem, Brokerem lub osobą trzecią 
odpowiedzialną za rezerwację (chyba, że ustalono inaczej). 

10) Czarterujący i jego załoga są zobligowani sprawdzić czy są w stanie uzyskać 
odpowiednie wizy oraz dokonać szczepień zanim potwierdzona będzie 
rezerwacja (jeżeli wymagane przez lokalne prawo). Nazwiska i dane na liście 
załogi muszą dokładnie odpowiadać tym umieszczonym w 
paszporcie/dowodzie Pasażera.   

§ 3 
Obowiązkowe dokumenty i terminy 

1) Po potwierdzeniu rezerwacji, Czarterujący jest zobowiązany do przesłania 
Operatorowi drogą mailową kompletnych dokumentów:   

a. Podpisanego Kontraktu wraz z Warunkami – do 7 dni od potwierdzenia 
rezerwacji; 

b. Dla bareboat: CV żeglarskiego Skippera (Sailing Resume) wraz ze skanem 
licencji żeglarskiej oraz certyfikatu radiowego SRC – nie później niż 30 dni 
przed zaokrętowaniem; 

c. Listy załogi (Crew List) – nie później niż 14 dni przed zaokrętowaniem. 
2) Szczegóły podróży (travel details) są wymagane tylko jeżeli Czarterujący 

zamówił  dodatkową usługę transferu. Wypełnione szczegóły podróży należy 
przesłać drogą mailową nie później niż 14 dni przed zaokrętowaniem. 

3) Niezbędne informacje do zawarcia Kontraktu: imię i nazwisko Czarterującego, 
adres, dane kontaktowe (email, kom), rodzaj jachtu, destynacja, okres najmu 
z datą i godziną wejścia na pokład, stawka czarterowa i opłaty obowiązkowe 
płatne w bazie. 

4) W przypadku rezerwacji last minute (mniej niż 30 dni do czarteru), wszystkie 
niezbędne dokumenty muszą być wysłane do Operatora w dniu 
potwierdzenia rezerwacji. 

§ 4 
Dostępność ceny i zmiany 

1) Wszystkie ceny podane przez Operatora są stosowne na dzień ich 
przedstawienia, ale Operator zastrzega sobie prawo do ich okresowej zmiany. 
Ceny na stronie internetowej i w systemach rezerwacyjnych są regularnie 
aktualizowane. Wszystkie przytoczone ceny są poglądowe do momentu 
pisemnego potwierdzenia na Potwierdzeniu Rezerwacji. 

2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za opłaty turystyczne, opłaty 
uzdrowiskowe lub temu podobne opłaty, które są naliczane lokalnie, a które 
muszą być zapłacone przez Czarterującego i jego załogę władzom lokalnym 
(chyba że jest zawarte w cenie czarteru). Czarterujący jest zobowiązany do 
zarejestrowania się w miejscu docelowym i zakupu niezbędnych pozwoleń 
zgodnie z miejscowymi przepisami. 

§ 5 
Opłaty, koszty 

1) Opłata czarterowa ma być dokonana jedynie przelewem bankowym w euro 
(EUR). 

2) Ogólny harmonogram płatności: 
a. rezerwacja 30 dni i więcej przed czarterem: 

• 50% - do 7 dni od dnia rezerwacji; 

• 50% - 30 dni przed zaokrętowaniem; 
b.   rezerwacja mniej niż 30 dni przed czarterem: 

• 100% - do 5 dni od dnia rezerwacji z potwierdzeniem płatności (nie 
później niż przed zaokrętowaniem). 

3) Harmonogram spłat może być inny niż w „Ogólnym harmonogramie opłat” 
jedynie wówczas, jeżeli to zostanie  uzgodnione z Operatorem. 

4) Terminem płatności jest data zaksięgowania środków na rachunku bankowym 
Operatora. 100% płatność musi zostać dokonana przed czarterem 
(szczególnie dotyczy rezerwacji last minute). Wszystkie koszty przelewów 
bankowych pokrywa płatnik. 

5) W przypadku braku pierwszej wpłaty za czarter w ciągu 14 dni od dnia 
rezerwacji, Operator ma prawo do anulowania rezerwacji bez zawiadomienia. 
Nie dotyczy rezerwacji last  minute (płatność niezwłocznie). 

http://www.coco-charter.com/
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6) W przypadku braku drugiej lub kolejnej płatności za czarter, Operator ma 
prawo do anulowania rezerwacji bez zawiadomienia, zachowując 
dotychczasowe wpłaty. 

7) Dla wszystkich czarterów, które mają zaokrętowanie/wyokrętowanie w 
niedzielę, Boże Narodzenie [24.12-02.01] lub Wielkanoc [Wielka Sobota, 
Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny] opłata za transit log jest zwiększona o 
dodatkowe: 

• 100 EUR za wyłącznie zaokrętowanie LUB wyokrętowanie 

• 150 EUR za zaokrętowanie ORAZ wyokrętowanie. 
8) Dla wszystkich czarterów w Boże Narodzenie [24.12-02.01] lub Wielkanoc 

[Wielka Sobota, Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny] koszt załogi 
[skipper/kucharz/hostessa] jest większy o dodatkowe 50 EUR za każdego 
członka załogi na dzień [dotyczy tylko wymienionych dni]. 

9) Czarterujący jest odpowiedzialny za ponoszenie na bieżąco dodatkowych 
wydatków, które będą się pojawiały w trakcie czarteru, takich jak: paliwo, 
woda, elektryczność, jedzenie, postoje, opłaty portowe, postoje w parkach 
oraz cła (chyba że są wliczone w pakiet czarterowy).  Czarterujący wynajmuje 
łódź z pełnym zbiornikiem paliwa i musi zwrócić łódź także z pełnym 
zbiornikiem paliwa. 

§ 6 
Depozyt za jacht i ubezpieczenie jachtu 

1) Jachty są objęte pełnym ubezpieczeniem oraz ubezpieczeniem od 
odpowiedzialności cywilnej wraz z udziałem własnym. Kwota limitu 
uzależniona jest od łodzi i jej wyposażenia. 

2) Opłata refundowana („Depozyt” i/lub „Boat Damage Deposit”) przeznaczona 
jest na pokrycie ewentualnych zniszczeń jachtu, jego osprzętu jak i szkód 
wyrządzonych przez Czarterującego stronom trzecim. 

3) Czarterujący może wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie depozytu 
(kaucji) w firmie ubezpieczeniowej, jednak niezależnie od tego w bazie należy 
złożyć pełny depozyt. W przypadku wystąpienia szkody z winy Czarterującego, 
Operator odliczy koszty naprawy od Depozytu. Czarterujący może zwrócić się 
do firmy ubezpieczeniowej o zwrot za szkody we własnym zakresie. 

4) Depozyt jest obowiązkowy także w przypadku czarteru ze Skipperem 
(skippered charter). W tym przypadku skipper odpowiada za szkody 
spowodowane swoimi działaniami. Depozyt może być także wymagany dla 
czarteru z załogą (crewed charter) – szczegóły znajdują się w Kontrakcie 
czarterowym. 

5) Depozyt zostanie pobrany w bazie przed zaokrętowaniem. Czarterujący jest 
odpowiedzialny finansowo za koszty naprawy wszelkich uszkodzeń jachtu i 
jego osprzętu  oraz dodatkowych przedmiotów będących wyposażeniem 
jachtu. 

6) Jeżeli Czarterujący odmówi złożenia depozytu, Operator zastrzega sobie 
prawo do anulowania rezerwacji bez obowiązku zwrotu wpłaconej za czarter 
należności; Czarterujący nie będzie miał prawa do realizacji czarteru. 

7) Depozyt można złożyć gotówką lub kartą (o ile Operator daje taką możliwość). 
W przypadku płatności za depozyt kartą (blokada środków na koncie), kopia 
karty bankowej będzie robiona w bazie w celach zabezpieczenia. 

8) Ubezpieczenie nie pokrywa czynów rażącego niedbalstwa, żeglowania pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków, lub prowadzenia jachtu samodzielnie – w 
takich przypadkach odpowiedzialność Czarterującego nie jest ograniczona do 
wysokości depozytu. 

9) W przypadku uszkodzeń, kolizji i utraty sprzętu, Czarterujący musi podjąć 
wszelkie kroki w celu zminimalizowania dalszych strat, czyli: 

a. Zgłosić zdarzenie natychmiast do Managera Bazy (Base Manager). 
b. Niezwłocznie należy zgłosić wszelkie szkody lub straty w ludziach lub 

majątkowe władzom lokalnym.  W nagłym przypadku (np. jeżeli sytuacja 
może sprawić uszkodzenia ciała lub uszkodzenia jachtu) Czarterujący 
powinien skontaktować się z Managerem Bazy i ustalić cenę za 
holowanie.  Nieprzestrzeganie tych warunków może unieważnić 
ubezpieczenie i konieczność pokrycia przez Czarterującego wszelkich 
szkód z własnych środków. 

c. Obowiązkowo sporządzić oficjalny raport z podpisem oraz pieczęcią 
policji lub władz miejscowych. 

10) Polisa ubezpieczeniowa nie pokrywa wypadków, którym ulegnie załoga lub 
pasażerowie, poza wypadkiem spowodowanym wadliwym sprzętem. Polisa 
i/lub Depozyt nie pokrywają także kosztów paliwa. 

11) Ubezpieczenie jachtu nie obejmuje szkód będących następstwem: 
a. Cumowania wzdłuż boi i/lub dołączania liny do boi, o ile nie są one 

zatwierdzone dla danej wielkości i typu jachtu oraz nie były regularnie 
poddawane inspekcji; 

b. Bezzałogowego cumowania na kotwicy przy prędkości wiatru 20 węzłów 
i więcej. 

12) Firma wycofuje się z wszelkiej odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia 
rzeczy osobistych załogi lub pasażerów. Indywidualne ubezpieczenie może 
zostać zawarte przez Czarterującego na własny koszt. 

13) Przy zwrocie jachtu do bazy przez Czarterującego, po upłynięciu okresu 
czarteru oraz po inspekcji jachtu przez personel Operatora w bazie, w 
przypadku gdy Operator nie dostrzeże ewidentnych uszkodzeń jachtu ani 
braku paliwa, personel pracujący w bazie zwróci w dniu wyjazdu pełną kwotę 
Depozytu wpłaconą przez Czarterującego (dopiero po całej procedurze check-
out). Jeżeli powstały uszkodzenia i są one trudne do oszacowania, Depozyt 

zostanie zwrócony po odliczeniu kosztów naprawy lub strat maksymalnie w 
ciągu 2 miesięcy od dnia wyokrętowania. 

14) Depozyt zwracany jest w dwóch formach, w zależności od sposobu wpłacenia 
depozytu przez Klienta przed wejściem na pokład: 

a. Gotówka - kwota depozytu zostanie zwrócona w całości dopiero po 
sprawdzeniu jachtu oraz po zakończeniu całej procedury check-out 
(jeżeli na jachcie nie zostaną stwierdzone szkody lub straty); 

b. Karta kredytowa (kwota depozytu zablokowana na karcie Klienta na 
okres 14 dni) - kwota depozytu zostanie automatycznie odblokowana i 
zwrócona Klientowi po 14 dniach od momentu zablokowania środków 
na karcie. W przypadku, kiedy czas trwania czarteru przekracza 14 dni, 
Czarterujący jest zobowiązany do pozostawienia danych swojej karty 
kredytowej w biurze podczas check-in, po 14 dniach Operator ponownie 
zablokuje kwotę depozytu na karcie Klienta (na kolejne 14 dni). 

15) W przypadku kiedy Operator stwierdzi, że powstałe w wyniku wypadku 
uszkodzenia lub straty zostały spowodowane na jachcie i/lub jego zawartości 
w trakcie trwania czarteru, Czarterujący będzie ponosił odpowiedzialność za 
wszelkie uszkodzenia lub straty do kwoty wartości Depozytu pozostawionego 
w bazie.  W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że strata lub 
uszkodzenie zostało spowodowane na jachcie lub/i jego zawartości w trakcie 
trwania umowy z Czarterującym w wyniku rażącego niedbalstwa, 
odpowiedzialność Czarterującego nie jest ograniczona do kwoty Depozytu 
(Uwaga: ma również zastosowanie wobec strat skutkujących w opóźnieniu lub 
odwołaniu dalszych czarterów). 

16) Operator zastrzega sobie prawo do zachowania, tam gdzie ma to 
zastosowanie, części lub całości kwoty Depozytu wpłaconego przez 
Czarterującego na pokrycie wszelkich szkód na jachcie lub w jego zawartości, 
w tym bez ograniczeń kosztów związanych w podnoszeniem jachtu celem 
przeprowadzenia pełnej inspekcji przy ocenianiu strat. 

17) W przypadku, gdy Operator stwierdzi, że szkoda lub strata na jachcie była 
spowodowana w trakcie trwania czarteru a straty nie byłyby zauważalne w 
trakcie inspekcji, Czarterujący może być pociągnięty do odpowiedzialności 
naprawienia szkód nawet wówczas, gdy Depozyt został zwrócony w pełnej 
kwocie. Odpowiedzialność Czarterującego trwa przez okres 21 dni od 
ostatniego dnia czarteru. 

18) Jeżeli Czarterujący złożył depozyt w bazie w formie blokady na karcie, a przy 
wyokrętowaniu Operator odnotował na jachcie zniszczenia, szkody, brak 
paliwa lub inne mające uzasadnienie straty, do kwoty do pokrycia przez 
Czarterującego zostanie doliczony koszt transakcji bankowej w wysokości 
3,5% (kwota zależna od banku, może ulec zmianie). 

§ 7 
Anulowanie czarteru przez Operatora 

1) Jeżeli zarezerwowana łódź nie będzie dostępna z powodu  uszkodzeń 
powstałych w trakcie poprzedniego okresu najmu, działania siły wyższej, 
zmian w przepisach lub z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności, na 
które Operator nie miał wpływu, Operator zastrzega sobie prawo albo do 
zaproponowania innego jachtu podobnych rozmiarów lub większego z floty 
Operatora (jeżeli to będzie możliwe) lub do zwrotu pełnej opłaty czarterowej, 
bez dalszych opłat na poczet szkód. W takim przypadku Czarterujący, jako 
strona umowy zrzeka się wszelkich roszczeń względem Operatora, z tytułu 
braku jej realizacji. 

2) Kwota zwrotu opłat jest obliczana proporcjonalnie do straconych dni żeglugi 
bez dalszej refundacji dodatkowych kosztów z tytułu strat.  Jeżeli jacht 
zostanie podstawiony w innym porcie wyjściowym, niż w tym w którym bazuje 
na stałe i jeżeli nastąpi opóźnienie w dostawie łodzi z powodu złych warunków 
pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności, Firma może 
zaproponować przedłużenie okresu czarteru, o ile łódź będzie dostępna, w 
ilości proporcjonalnej do utraconych dni i godzin lub do zrefundowania 
straconego okresu bez dalszych opłat za straty. Jeżeli Czarterujący będzie 
zmuszony do wejścia na pokład łodzi w innym porcie niż w poprzednio 
ustalonym, wszelkie koszty transportu zostaną opłacone lub zwrócone przez 
Firmę.  W takim przypadku Czarterujący może spodziewać się, że sam wyłoży 
kwotę na koszty transportu, co w późniejszym terminie zostanie zwrócone 
przez Operatora na podstawie wiarygodnych dokumentów. 

3) Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub usunięcia członka załogi 
z jachtu, jeżeli członek załogi narusza prawo, lub zgodnie z naszą wyłączną 
decyzją, zakłóca innym pobyt lub stanowi zagrożenie dla siebie samego lub dla 
innych. W przypadku usunięcia członka załogi, wszelkie koszty wynikające z 
jego usunięcia są ponoszone przez usuniętego członka załogi. Usunięty 
członek załogi nie może rościć sobie prawa do zwrotu pieniędzy za stracone 
dni czarteru. Jeżeli skipper na jachcie, pracownicy bądź agent mariny zgodnie 
ze swoją decyzją uznają, że członek załogi zakłóca pobyt lub jest chory na 
chorobę zakaźną, mogą oni również odmówić takiemu pasażerowi dalszego 
udziału w czarterze. 

4) Operator ma prawo do anulowania czarteru, nawet wówczas, gdy rezerwacja 
została potwierdzona, a wpłata uiszczona, także w takich przypadkach jak: 

a. Operator nie otrzymał wszystkich wymaganych dokumentów w 
określonym terminie; 

b. W przypadku czarteru bareboat: gdy skipper nie spełnia wymagań 
niezbędnych do prowadzenia jachtu (niewystarczające licencje i 
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certyfikaty i/lub doświadczenie żeglarskie), a nie była możliwa 
organizacja skippera przez Operatora; 

c. Zmianie uległy przepisy lokalne przez co niemożliwa jest realizacja 
czarteru na danej jednostce; 

d. Jacht jest niezdolny do żeglugi z przyczyn technicznych i/lub jego stan 
techniczny zagraża zdrowiu i życiu załogi. 

5) W wypadkach opisanym w ust. 4. a) i b), Operator zwróci Czarterującemu 90% 
przyjętej opłaty czarterowej, bez jakichkolwiek dalszych roszczeń ze strony 
Czarterującego. 

6) W wypadku opisanym w ust. 4. c) i d), Operator zwróci Czarterującemu 100% 
przyjętej opłaty czarterowej lub zaoferuje inny jacht podobnych rozmiarów z 
floty Operatora (jeżeli to będzie możliwe), bez jakichkolwiek dalszych roszczeń 
ze strony Czarterującego. 

§ 8 
Anulowanie czarteru przez Wynajmującego 

1) Czarter może być anulowany przez Czarterującego, ale prawo do otrzymania 
zwrotu za czarter jest ograniczone. Prośba o odwołanie czarteru musi być 
przedstawiona tylko i wyłącznie na piśmie. Zamówienia i opłaty za produkty 
lub usługi potwierdzone i zamówione przez Czarterującego i/lub Operatora 
jako dodatkowe do czarteru, są bezzwrotne. 

2) Po potwierdzeniu rezerwacji, okres czarteru może być zmieniony jedynie w 
porozumieniu z Operatorem.  Po wystawieniu przez Operatora Potwierdzenia 
Rezerwacji Czarterujący może (1) wprowadzić zmianę do istniejącej rezerwacji 
lub (2) wyrazić życzenie na przeniesienie jej na inny termin lub zmienić datę 
wyjazdu. Operator podejmie działania w celu realizacji zmiany z zastrzeżeniem 
dostępności, o ile zostanie poinformowany o fakcie na piśmie drogą mailową.  
Operator nie gwarantuje dostępności jachtu w nowym okresie ani stałości 
ceny. 

3) Jeżeli Czarterujący odwoła czarter, opłaty zostaną zatrzymane przez 
Operatora w następujących przypadkach: 

a. Do 7 dni po potwierdzeniu rezerwacji – bez opłaty; 
b. W okresie dłuższym niż 90 dni przed rozpoczęciem czarteru: 50%  opłaty 

czarterowej; 
c. W okresie 61-89 dni przed rozpoczęciem czarteru: 70% opłaty 

czarterowej;   
d. W okresie 31–60 dni przed rozpoczęciem czarteru: 90% opłaty 

czarterowej; 
e. W okresie 0–30 dni przed rozpoczęciem czarteru:  100% opłaty 

czarterowej. 
4) Jeżeli Czarterujący anuluje czarter na mniej niż 30 dni przed datą 

zaokrętowania, a wpłata nie została dokonana, na Czarterującym nadal ciąży 
odpowiedzialność finansowa za czarter. 

5) W przypadku odwołania przez Czarterującego, Operator zwróci opłatę 
zredukowaną o odpowiednią kwotę w ciągu 30 dni od daty skutecznego 
złożenia przez Czarterującego zawiadomienia o odwołaniu czarteru. 

6) Opłata za czarter jest zatrzymana przez Operatora, niezależnie od tego czy 
Operator wyczarteruje jacht innej osobie czy nie.  

7) Czarterujący na własną rękę może wykupić ubezpieczenie od anulowania 
czarteru w celu pokrycia kosztów z tym związanych. 

8) W przypadku gdy wynajęty jacht nie był zdolny do żeglugi z powodu 
brakującego sprzętu bezpieczeństwa lub licencji, Operator jest zobowiązany 
do zaproponowania alternatywnego jachtu o zbliżonych wymiarach spośród 
floty Operatora (o ile będzie dostępne) w przeciągu 48 godzin.  Jeżeli Operator 
nie zaproponuje alternatywnej jednostki, Czarterujący ma prawo do 
anulowania czarteru, a Firma będzie zobowiązana do zwrotu całości sumy za 
czarter, bez ponoszenia dalszych opłat za szkody. Czarterujący nie może rościć 
sobie prawa do żadnych dodatkowych kosztów czy odszkodowania. 

§ 9 
Wykorzystanie jachtu – odpowiedzialność 

1) Czarterujący lub wyznaczony przez niego Skipper (zwany dalej „Skipperem”), 
zobowiązuje się do żeglowania łodzią z największą ostrożnością i uwagą oraz 
zgodnie ze wskazaniami Urzędu Morskiego, celnego oraz Policji w 
odpowiednich krajach.  Skipper jest zobowiązany do respektowania przepisów 
celnych na obszarze żeglugi, w tym także rozliczeniami (rejestracyjnymi i 
opłatami) każdorazowo przy wjeździe lub wyjeździe z okręgu 
administracyjnego.  Jeżeli Skipper przekroczy postępowanie imigracyjne i 
będzie  oskarżony, będzie wówczas ponosił pełną odpowiedzialność, również 
po okresie wynajmu. 

2) Wymagania Operatora dotyczące Skippera: 
a. Skipper potwierdza, że posiada doświadczenie żeglarskie odpowiednie 

na realizację czarteru, posiada stosowne dla danego jachtu licencje 
żeglarskie wydane przez uznaną rządową organizację wraz z certyfikatem 
radiowym SRC oraz zna się na użytkowaniu zarezerwowanego jachtu; 

b. Operator akceptuje następujące licencje: 1) oficjalny certyfikat RYA lub 
podobny, 2) oficjalne patenty państwowe, 3) SRC/LRC zatwierdzony 
przez MCA. 

c. Operator nie akceptuje licencji: 1) wydany przez ISSA, 2) chorwacki 
Voditelj Brodice, 3) licencje śródlądowe (inland licences), 4) inne licencje, 
które uniemożliwiają żeglugę morską. 

d. Skipper musi przesłać do Operatora drogą mailową CV żeglarskie, w 
którym potwierdzi, że w poprzednich latach prowadził jacht co najmniej 
4 (cztery) tygodnie, w co najmniej 2 (dwóch) rejsach jako Skipper. 

e. Licencja żeglarska, certyfikat radiowy SRC/LRC oraz CV żeglarskie muszą 
zostać zaakceptowane przez Base Managera oraz lokalny urząd w 
miejscu czarteru. Kompletne dokumenty żeglarskie muszą być przesłane 
nie później niż 30 dni przed czarterem. Operator zastrzega sobie prawo 
do odrzucenia Skippera w przypadku jeżeli stwierdzi, że nie posiada 
stosownych licencji lub doświadczenia żeglarskiego. W przypadku 
odrzucenia Skippera przez Operatora, Czarterujący jest zobligowany 
przesłać do akceptacji dokumenty innego Skippera lub zamówić 
profesjonalnego Skippera od Operatora (usługa dodatkowo płatna). 

f. W przypadku nieterminowego przesłania dokumentów Skippera do 
weryfikacji, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
realizacji czarteru w związku z brakiem decyzji/negatywną decyzją 
lokalnego urzędu. 

g. Skipper jest zobowiązany do zademonstrowania swoich umiejętności 
przy manewrowaniu jachtem w marinie lub porcie przed 
zaokrętowaniem.  Weryfikacja odbywa się w obecności pracownika 
Operatora. Skipper musi zaprezentować, że panuje nad jachtem. W 
przypadku uzyskania negatywnej oceny przez pracownika Operatora, 
Skipper jest zobowiązany do wykupienia szkolenia trwającego do 2 
godzin za kwotę 200 EUR i jeżeli szkolenie nie przyniesie efektu, 
Czarterujący jest zobowiązany do wynajęcia skippera z Firmy 
czarterowej, zgodnie z cennikiem. W takim przypadku, koszt szkolenia 
pokrywa pierwszy dzień pracy skippera. Zorganizowanie nowego 
Skippera może trwać do 24 godzin. W przypadku, jeżeli profesjonalny 
Skipper nie będzie dostępny, Operator będzie zmuszony do anulowania 
czarteru zgodnie z zapisami par. 7. W tym wypadku Operator nie bierze 
na siebie odpowiedzialności za opóźnienia lub zmiany w planie 
żeglugowym Czarterującego. 

h. W czasie trwania czarteru Skipper musi posiadać przy sobie oryginał 
licencji żeglarskiej oraz certyfikatu radiowego SRC/LRC i okazać je w bazie 
podczas zaokrętowania lub przy jakiejkolwiek kontroli upoważnionych 
organów. 

3) Jeżeli Operator zapewnia zawodowego Skippera, ponosi on odpowiedzialność 
za prawidłową żeglugę jachtu. Czarterujący jest w dalszym  ciągu w pełni 
odpowiedzialny za ingerencje swoją lub załogi, szczególnie w trakcie 
manewrowania.  Depozyt za jacht jest w dalszym ciągu płatny w pełnej kwocie, 
także w przypadku czarteru ze Skipperem. 

4) Czarterujący przyjmie nie więcej niż uprawnioną liczbę pasażerów na pokład, 
zgodnie z licencją jachtu.  Czarterujący używa łódź jedynie w celach 
jachtingowych, z wyłączeniem wszelkich celów komercyjnych, zawodowego 
rybołówstwa, przewozu osób oraz oskarżeń, kar i konfiskaty, które on wywoła 
dobrowolnie lub nie.  W przypadku zatrzymania jachtu, Czarterujący ma 
obowiązek zapłaty Firmie rekompensaty równej opłacie czarterowej za cały 
czas niedostępności łodzi oraz pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, 
które pojawią się w wyniku takiego zajęcia. Jeżeli jacht zostanie 
skonfiskowany, Czarterujący musi zwrócić Firmie koszty za kwotę 
ubezpieczenia w ciągu 7 dni.  

5) W przypadku szkód na pokładzie w trakcie czarteru, wynikających z 
normalnego zużycia sprzętu, Czarterujący ma prawo do podjęcia decyzji o 
naprawie lub wymianie wadliwego sprzętu.  Naprawa jest dopuszczalna, o ile 
szkody te nie są wynikiem winy lub nieostrożności ze strony Czarterującego i 
jego załogi, a koszty nie przekraczają 5% Depozytu wpłacanego przed 
zaokrętowaniem.  Koszt zostanie zwrócony przez Operatora przy 
wyokrętowaniu na podstawie faktur. Przy wszelkich naprawach 
przekraczających 5% Depozytu, Czarterujący musi się skonsultować z Firmą. 

6) W przypadku poważnych szkód (utrata masztu, przecieki, pożar, etc.), 
Czarterujący musi natychmiast kontaktować się z przedstawicielem Firmy w 
bazie w celu uzyskania instrukcji.  Czarterujący musi także spisać protokół i 
może uzyskać na niego akceptację komisarza morskiego lub innych władz 
lokalnych. Te raporty są istotne dla firmy ubezpieczeniowej w celu wypłacenia 
odszkodowania.  Jeżeli Czarterujący nie spełni tych formalności, może zostać 
zobowiązany do zapłacenia całości kosztów powstałych w wyniku tej straty. 

7) Niemożność żeglowania z powodu szkód nie daje podstaw do zwrotu za 
czarter, chyba że Czarterujący nie ponosi winy za szkodę.  Zależnie od szkód, 
co najmniej 48 godzinne opóźnienie związane z naprawą musi zostać 
zaakceptowane przez Czarterującego, bez prawa do odszkodowania. 

8) W okresach huraganów, Czarterujący ma obowiązek respektować wskazówki, 
codzienne słuchanie lokalnej prognozy pogody przez radio VHF jest 
obowiązkowe.  W przypadku ogłoszenia huraganu lub innego 
niebezpieczeństwa, Czarterujący musi natychmiast popłynąć do najbliższego 
portu, mariny lub schronienia.  Jeżeli te wskazówki nie będą respektowane, 
Czarterujący będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody. 

9) Inne przypadki odpowiedzialności ze strony Czarterującego, które mogą 
spowodować zatrzymanie Depozytu lub obowiązek pokrycia kosztów 
przekraczających jego wysokość: 

a. Prowadzenie dziennika jachtowego (Log Book) jest wymagane przez 
władze lokalne i firmę ubezpieczeniową, więc Czarterujący jest 
zobowiązany do jego codziennej aktualizacji. W przypadku 
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jakiegokolwiek wypadku lub straty, Log Book jest podstawą do 
przeprowadzenia dochodzenia. 

b. Na Seszelach obszar żeglugi (Cruising Area) znajduje się w odległości do 
60 mil morskich od Mahé (bareboat charter) i obejmuje tylko Wyspy 
Wewnętrzne (Inner Islands). 

c. Na Seszelach cumowanie lub kotwiczenie należy wykonywać do godziny 
17:30. Rozpoczęcie żeglugi nie może rozpocząć się wcześniej niż o 6:00. 
Żeglowanie jest zabronione między 17:30 a 6:00. 

d. Czarterujący może korzystać z generatora do 8 godzin dziennie. Każda 
dodatkowa rozpoczęta godzina korzystania z generatora (powyżej 8. 
godziny) płatna jest dodatkowo 12 EUR/h. Cena ta nie obejmuje ceny 
zużytego paliwa. 

e. Zabronione jest tankowanie paliwa poza autoryzowanymi stacjami. 
Czarterujący może zostać poproszony o przedstawienie rachunków przy 
wyokrętowaniu. 

f. W przypadku nie uzupełnienia zbiorników paliwa przy wyokrętowaniu, 
Operator naliczy dodatkową opłatę 15 EUR/L. 

g. Jeżeli Czarterujący zniszczy silnik poprzez zwiększenie liczby obrotów do 
ponad 2200 rpm przez czas dłuższy niż minuta. 

h. Zabronione jest używanie odsalarki oraz generatora w marinie lub 
brudnych kotwicowiskach (tam gdzie w wodzie pływają rośliny, śmieci 
oraz muł niesiony przez rzekę). 

i. Odsalarka musi być używana co najmniej raz na trzy dni.  Rzadkie 
używanie może spowodować uszkodzenie membrany. 

j. W trakcie podnoszenia kotwicy, wymagane jest używanie 2 głównych 
silników, jeden silnik ustawiony na jałowo lub z obrotem co najmniej 
1800 rpm, który jest używany jako główne źródło, a drugi jest używany 
jako dodatkowy dla windy kotwicznej i do manewrowania. 

k. Przy podnoszeniu pontonu (dinghy) z wody, oba silniki powinny 
pracować.  Pierwsze 50% drogi przy podnoszeniu pontonu powinno 
następować w sekwencji: 3 sekundy do góry, 2 sekundy przerwy. 

l. Zabronione jest pozostawienie pontonu z silnikiem zaburtowym bez 
opieki. Utrata pontonu wraz z silnikiem zaburtowym wynosi od 6.000 
EUR do 15.000 EUR (w zależności od jachtu). 

m. Zabronione jest zarzucanie kotwicy w niebezpiecznych miejscach, 
podanych podczas odprawy. 

n. Zabronione jest przenoszenie, transport i konsumpcja narkotyków na 
łodzi – wszelkie związane z tym problemy, w tym kary i konfiskata łodzi, 
będą pokryte przez Czarterującego, wraz z koniecznością wypłaty 
rekompensaty dla przyszłych załóg, które nie będą mogły korzystać z 
jachtu.  Czarterujący pokrywa wszelkie koszty, które są konsekwencją 
złamania zasad. 

o. Zabronione jest używanie jachtu pod wpływem alkoholu lub silnych 
leków, które mogą mieć wpływ na prowadzenie jachtu.  Czarterujący 
pokrywa wszelkie koszty, które są konsekwencją złamania zasad. 

p. Jeżeli dotyczy, Czarterujący jest zobowiązany do rejestracji na wyspach i 
do zakupu niezbędnych pozwoleń zgodnie z miejscowymi przepisami. 

q. Zabronione jest łowienie ryb, opróżnianie zbiornika ze ściekami lub 
pozbywanie się śmieci w Parkach Narodowych. 

r. Zabronione jest opuszczenie wyspy na otwarte wody na pełnych żaglach;  
żagle powinny być rozwinięte do ostatecznej wielkości od 5 morskich mil 
od wyspy. Żagle powinny mieć około 10% mniej niż wskazane jest w 
instrukcji obsługi. 

s. Skipper jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji udzielonych 
podczas zaokrętowania przez pracowników Operatora. 

10) W przypadku wystąpienia usterki na jachcie podczas czarteru, Czarterujący 
winien zastosować się w pierwszej kolejności do instrukcji udzielonych 
podczas odprawy oraz sprawdzić opis w manualu jachtu. Jeżeli to nie 
przyniesie efektu, Czarterujący winien zgłosić problem do przedstawiciela 
Firmy w bazie (Base Managera). Jeżeli instrukcje udzielone przez telefon nie 
przyniosą efektu, Base Manager jest zobowiązany udać się na jacht i dokonać 
naprawy. W przypadku jeżeli wezwanie Base Managera okaże się 
bezpodstawne, tj. Czarterujący nie zastosował się do instrukcji udzielonych 
podczas odprawy oraz nie sprawdził opisu w manualu jachtu, Firma ma prawo 
do naliczenia opłaty serwisowej w wysokości 1000 EUR dla napraw w La Dique 
i Praslin oraz 500 EUR dla Mahe. Pozostałe destynacje są wyceniane 
indywidualnie. 

§ 10 
Zaokrętowanie 

1) Zaokrętowanie jest możliwe jedynie po spełnieniu wszystkich poniższych:  
a. Zapłaceniu 100% kwoty za czarter; 
b. Pozostawienia Depozytu w bazie na wypadek zniszczenia jachtu; 
c. Podpisaniu Kontraktu (Contract) wraz z Warunkami (T&C); 
d. Dostarczeniu listy załogi (Crew List); 
e. Dostarczeniu CV żeglarskiego (Sailing Resume) skippera oraz skanu 

licencji żeglarskiej i certyfikatu radiowego SRC/LRC (dla czarteru 
bareboat); skipper musi być zaakceptowany przez Operatora i lokalny 
urząd; 

f. Podpisaniu spisu inwentarza jachtu w bazie (inventory list); 
g. Podpisaniu potwierdzenia dobrego stanu jachtu. 

2) Opis i wyposażenie jachtu jest umieszczone w spisie inwentarza (Inventory 
list), który zostanie przekazany Czarterującemu wraz z przewodnikami 
morskimi, dowodem rejestracyjnym i innymi dokumentami. Spis musi być 
sprawdzony i podpisany przez Czarterującego, a ewentualne braki w 
wyposażeniu lub uszkodzenia odnotowane. Podpis Czarterującego na liście 
inwentarza potwierdza przyjęcie jachtu. Wszelkie późniejsze zgłoszenie 
braków nie może stanowić podstawy do odszkodowania. 

3) Procedura zaokrętowania (check-in) oraz wyokrętowania (check-out) może 
potrwać nawet do 2 godzin i obejmuje między innymi weryfikację 
umiejętności Skippera (dla bareboat) oraz właściwą odprawę (m.in. kontrola 
wyposażenia i składu pakietu startowego, odprawa techniczna, objaśnienie 
map). 

§ 11 
Wyokrętowanie i Depozyt 

1) Czarterujący powróci do portu wyokrętowania we wcześniej ustalonym dniu i 
godzinie, chyba że pisemnie zostanie ustalone z Firmą inaczej. Czarterujący 
ma niezwłocznie poinformować Base Managera o swoim powrocie celem 
rozpoczęcia przygotowań do procedury wyokrętowania.  

2) Każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu łodzi przez Czarterującego upoważnia 
Firmę do rekompensaty równoważnej dwukrotnej dziennej stawce opłaty 
czarterowej,  bez względu na przyczyny spóźnienia. Złe warunki pogodowe nie 
mogą być argumentem dla opóźnienia;  Czarterujący powinien przewidzieć i 
obliczyć ile czasu jest mu potrzebne na punktualny powrót. 

3) Jeżeli Czarterujący nie będzie w stanie żeglować jachtem do portu 
wyokrętowania, powinien natychmiast powiadomić o tym przedstawiciela 
Firmy w bazie, który zorganizuje konwój dla łodzi. Wszystkie koszty takiego 
konwoju będą opłacone przez Czarterującego ze środków własnych, gdyż tego 
typu sytuacja nie jest objęta polisą ubezpieczeniową. 

4) Czarterujący ma zwrócić jacht bez uszkodzeń lub utraty sprzętu, z pełnym 
zbiornikiem paliwa (jacht, silnik zaburtowy). Jeżeli Operator nie stwierdzi 
szkód lub strat w sprzęcie oraz braku paliwa, Depozyt zostanie zwrócony w 
dniu wyokrętowania dopiero po procedurze check-out na warunkach 
zawartych w § 6 (punkt 14). 

5) Jeżeli zostaną odnotowane uszkodzenia lub stwierdzony będzie brak sprzętu 
lub jeżeli będzie brakowało akcesoriów lub paliwa, Czarterujący ma 
obowiązek zapłacić za naprawy lub za wymianę lub uzupełnienie. Kwota ta 
będzie odliczona od Depozytu.  Operator jest upoważniony do ustalenia kwoty 
depozytu do 30 dni po zdaniu łodzi, jeżeli szkody lub starty będą trudne do 
oszacowania. Depozyt zostanie zwrócony po odliczeniu kosztów naprawy lub 
strat maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia wyokrętowania. 

6) Jeżeli szkoda lub strata są pokrywane przez ubezpieczenie, Depozyt zostanie 
zatrzymany do momentu, w którym ubezpieczyciel nie zrefunduje Firmie 
strat.  Firma w następstwie zwróci Czarterującemu Depozyt minus koszt 
własny i minus koszty administracyjne (rozmowy telefoniczne, raporty, 
nadzór, etc.). 

7) Depozyt może zostać zatrzymany lub częściowo zatrzymany także w 
przypadku braku paliwa, przekroczeniu godzin pracy generatora lub też 
innych naruszeń opisanych w § 9. 

§ 12 
Koszty eksploatacyjne 

1) Przy wydawaniu jachtu jest on zaopatrzony w pełen zbiornik paliwa, wody, 
pełen zapasowy cylinder gazu i paliwa do silnika zaburtowego. W trakcie 
okresu czarterowego, te części eksploatacyjne są opłacane przez 
Czarterującego. 

2) Przy wyokrętowaniu, jacht musi zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa 
(jacht i silnik zaburtowy), w przeciwnym wypadku zastosowanie mają przepisy 
opisane w § 9. 

§ 13 
Zażalenia, reklamacje 

1) Czarterujący ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku 
zadowolenia z jakimkolwiek aspektem usług i musi to być zrobione pisemnie 
drogą mailową. 

2) Oficjalny list ze skargą musi zawierać: datę lub okres trwania czarteru, miejsce 
świadczenia usługi, imię i nazwisko Czarterującego, opis problemu i 
oczekiwana rekompensata. 

3) Oficjalny język korespondencji w przypadku reklamacji to ANGIELSKI lub 
POLSKI. Reklamacje składane w innym języku nie będą rozpatrywane. 

4) Operator ma czas do 30-dni na ustosunkowanie się do reklamacji, licząc od 
dnia otrzymania listu.  

§ 14 
Kwestie sporne 

1) Wszelkie spory będą rozpatrywane przez jurysdykcję trybunału (sąd) Polski i 
podlegają pod prawo Polskie. 

2) Niniejsze Warunki mogą zostać przetłumaczone na różne wersje językowe. W 
przypadku sporu i wątpliwości co do tłumaczenia, właściwa do zastosowania 
jest wersja polskojęzyczna. 
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§ 15 
Końcowe przepisy 

1) Niniejsze Warunki mają zastosowanie do czarteru bez skippera (bareboat), ze 
skipperem (skippered) oraz z załogą (crewed). Dla czarterów jednodniowych 
(Day Cruise) oraz rejsów kabinowych (Cabin Cruise) zastosowanie mają 
odrębne warunki. 

2) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów tych Warunków w 
dowolnym czasie. 

3) Osobą odpowiedzialną za dokonanie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie jest 
albo Czarterujący lub Agent/Broker w imieniu Czarterującego. Wszelkie 
zmiany muszą być dokonane na piśmie. 

4) Firma zbiera, magazynuje i przetwarza dane osobowe załogi dla celów 
administrowania i zarządzania czarterem oraz wszelkich innych usług 
dostarczonych przez Firmę i jej partnerów oraz zatrzyma dane po zakończeniu 
czarteru.  Informacje mogą zostać ujawnione marynarce, rządowi, firmom 
ubezpieczeniowym oraz innym organizacjom, jeżeli będzie to konieczne. Dane 
mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
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