OGÓLNE WARUNKI CZARTERU

Cena
Cena czarteru obejmuje usługi wymienione w Umowie. O ile postanowienia Umowy nie stanowią
inaczej, Organizator nie zapewnia Czarterującemu skippera, transportu i wyżywienia. Opłaty portowe,
opłaty klimatyczne i koszty paliwa nie są wliczone w cenę.
Kwalifikacje
Prowadzącym barkę może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca wymagane kwalifikacje i
uprawnienia, jeśli takie uprawnienia na terenie rejsu są wymagane. Prowadzący barkę zobowiązany
jest do wypełniania instrukcji Organizatora w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, użytkowania łodzi itp.,
a w szczególności zobowiązany jest do pływania jedynie w rejonie określonym w dokumentach barki.
Przed zaokrętowaniem ma on obowiązek okazać swój dowód tożsamości oraz dokument
potwierdzający jego kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia barki, jeśli taki jest wymagany, osobie
wydającej barkę. Prowadzący barkę ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, a także
za załogę oraz jakiekolwiek inne osoby znajdujące się na barce.
Armator zastrzega sobie prawo odmowy przekazania barki osobie, która nie jest w stanie przyjąć za nią
odpowiedzialności. Armator może w takim przypadku zaproponować pobyt na barce bez zezwolenia na
opuszczanie barką portu. Czarterującemu nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie,
jeśli Armator zakaże wypłynięcia z portu lub odmówi wydania barki z przyczyn leżących po stronie
Czarterującego..
Kaucja za barkę i kaucja za paliwo
Kaucje muszą być opłacone w dniu zaokrętowania.
Kaucja za barkę zostanie zwrócona w całości po zakończeniu rejsu, jeżeli zostaną spełnione wszystkie
poniższe warunki:
- barka oraz jej wyposażenie zostaną zwrócone w równie dobrym stanie, w jakim barka oraz jej
wyposażenie było przejmowane przez Czarterującego w dniu zaokrętowania,
- barka nie uczestniczyła w zdarzeniu albo nie spowodowała zdarzenia wywołującego szkodę u osób
trzecich,
- zostały uregulowane przez Czarterującego w całości wszelkie opłaty związane z umową oraz z
usługami dodatkowymi, jak np. cumowanie w portach, opłaty za paliwo, korzystanie z usług w
marinach.
Kaucja za barkę zabezpiecza pokrycie szkód na barce lub w jej wyposażeniu, a także pokrycie szkód
powstałych w wyniku:
- zniszczenia lub zagubienia sprzętu, jego niewłaściwego użycia,
- porzucenia barki lub opóźnienia powrotu,
- szkód (materialnych lub osobowych) spowodowanych przez barkę u osób trzecich.
Czarterujący zobowiązuje się do pokrycia różnicy, jaka powstanie w przypadku takiego uszkodzenia
barki, zagubienia sprzętu oraz innych szkód materialnych i osobowych spowodowanych przez barkę u
osób trzecich, na których pokrycie kaucja nie będzie wystarczająca oraz które nie zostaną pokryte z
polis ubezpieczeniowych OC i/lub CASCO.
Kaucja za paliwo jest pobierana, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej. Kaucja za paliwo
zabezpiecza koszt paliwa zużytego podczas rejsu. Koszt paliwa jest określany po rejsie na podstawie
licznika motogodzin silnika.
Czarterujący zobowiązuje się do pokrycia różnicy, jaka powstanie w przypadku zużycia takiej ilości
paliwa, która przewyższa wpłaconą kaucję na pokrycie paliwa.
Ubezpieczenie kaucji
Wykupienie ubezpieczenia kaucji w zakresie szkód wypadkowych zwalnia Czarterującego z
obowiązku wpłaty kaucji za barkę. Kwota ubezpieczenia kaucji pokrywa koszty uszkodzenia barki oraz
szkód na przedmiotach i osobach trzecich wyrządzonych przez barkę do wysokości sumy
ubezpieczenia. Ubezpieczenie kaucji nie ma zastosowania, jeśli:
- Czarterujący spowodował wypadek w sposób zawiniony, w tym, jeżeli nie dochował należytej
ostrożności, lub nie postępował w sposób zgodny z regulacjami nawigacyjnymi (szczególnie w
przypadku osadzenia barki na mieliźnie, szkód na osprzęcie barki podczas kolizji z innym obiektem), z
informacjami zawartymi w podręczniku Armatora, dzienniku pokładowym oraz informacjami
udzielonymi przez obsługę portu dotyczącymi podróży oraz pilotowania łodzi,
- mają zastosowanie Wyłączenia z ubezpieczenia zawarte w umowie.
- nie sporządzono odpowiedniego raportu z wypadku (patrz: Wypadek).
Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę bądź utratę rzeczy będących częścią
ekwipunku łodzi.
Odwołanie czarteru
• Zgłoszone przez Czarterującego
Jeśli Czarterujący, niezależnie od przyczyn, rezygnuje z uczestnictwa w czarterze, powinien
natychmiast powiadomić o tym na piśmie Organizatora. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do
potrącenia faktycznie poniesionych kosztów związanych z organizacją czarteru lub do dochodzenia od
Czarterującego kwoty w wysokości szkody rzeczywiście poniesionej przez Organizatora, związanej z
rezygnacją z czarteru przez Czarterującego. Organizator dokona zwrotu odpowiedniej części uiszczonej
ceny w terminie 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego oświadczenia Czarterującego o rezygnacji z
czarteru lub wezwie Czarterującego do zapłaty kwoty mu należnej.
W przypadku zawarcia Umowy czarteru poza lokalem Organizatora lub na odległość, Czarterującemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia, jeśli Czarterujący jest
konsumentem. Odstąpienie przez Czarterującego od umowy wymaga formy pisemnej.
W przypadku rezygnacji z czarteru, Czarterujący może przenieść na osobę spełniającą warunki czarteru
wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta
przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie
obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Czarterujący zawiadomi go o tym na piśmie
najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem czarteru. Za nie uiszczoną część ceny czarteru oraz
koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Czarterującego, Czarterujący i osoba
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
• Zgłoszone przez Armatora
Jeśli czarter barki określonej w umowie okaże się niemożliwy z powodu okoliczności, których nie
można było wcześniej przewidzieć ani uniknąć, i którym nie można było zapobiec, a Armator nie jest
w stanie zmienić miejsca przekazania barki, Armator podejmie wszystkie dostępne środki, aby
udostępnić Czarterującemu barkę zastępczą o standardzie, parametrach i wielkości porównywalnej do
barki, o której mowa w Umowie. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego okaże się niemożliwe,
Armator zwróci Czarterującemu całość wpłaconych przez niego kwot.
Zmiana terminu czarteru
Czarterujący może dokonać zmiany typu zarezerwowanej jednostki, terminu, portu
zaokrętowania/wyokrętowania, kraju lub regionu czarteru na inny dostępny, jeżeli Armator wyrazi na
to zgodę. Koszt dokonania zmiany wynosi 50EUR i obciąża w całości Czarterującego.
Ubezpieczenie
Cena czarteru nie zawiera ubezpieczenia KL i NNW Czarterującego ani osób mu towarzyszących.
Organizator rekomenduje zawarcie ubezpieczenia KL i NNW jak również ubezpieczenia kosztów
rezygnacji we własnym zakresie.
Cena czarteru nie zawiera ubezpieczenia osobistego OC (Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu
Prywatnym) Czarterującego i załogi.
Cena czarteru obejmuje ubezpieczenie barki w zakresie OC i CASCO na rejon pływania określony
dokumentami barki. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia odpowiedzialność Czarterującego nie
przekroczy kwoty kaucji, chyba że mają zastosowanie Wyłączenia z ubezpieczenia opisane poniżej. O
ile nie mają zastosowania Wyłączenia z ubezpieczenia za wszelkie szkody Czarterujący odpowiada do
wysokości kaucji. Wszelkie kary i grzywny są zawsze wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Ochroną
ubezpieczeniową nie są objęte zniszczenie lub zagubienie wyposażenia barki ani inne szkody
wynikające z nie dołożenia należytej staranności przez Czarterującego lub członka załogi lub inną
osobę, która kierowała barką.

Wyłączenia z ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody, roszczenia osób trzecich i koszty będące wynikiem:
- umyślnego działania, nieprzestrzegania zasad nawigacji i bezpieczeństwa oraz ograniczeń
nawigacyjnych,
- holowania,
- użycia barki lub jej wyposażenia jako narzędzia przestępstwa,
- prowadzenia barki pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków opóźniających reakcję,
- użycia barki do celów innych niż rekreacja,
- przekroczenia określonej w dokumentach barki maksymalnej liczby członków załogi,
- nawigacji: poza obszarami dopuszczonymi do żeglugi, w nocy lub przy sile wiatru przekraczającej 3
stopnie w skali Beauforta.
Wypadek
Czarterujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Armatora drogą telefoniczną o
każdym przypadku kolizji czy wypadku, w którym uczestniczyła barka. Numery telefonów do
Armatora znajdują się w dokumentacji na pokładzie barki. W takiej sytuacji decyzję, co do dalszego
sposobu postępowania podejmie Armator. Czarterujący nie może bez wyraźnej zgody Armatora
dokonywać jakichkolwiek napraw barki. Czarterujący zobowiązuje się do wypełnienia oraz podpisania
zawartego w dokumentach barki raportu z wypadku. Raport z wypadku powinien zostać podpisany
przez wszystkie osoby, które brały w nim udział oraz potwierdzony przez Policję. Jeśli czarterowana
barka brała udział w wypadku - niezależnie od tego, czy Czarterujący spowodował wypadek, czy też
jest jego ofiarą - nie może on żądać z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania od Armatora oraz
Organizatora, jeśli nie można przypisać winy Armatorowi i Organizatorowi.
Prowadzący barkę jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje jakichkolwiek zdarzeń powstałych w
wyniku sytuacji określonych jako Wyłączenia w części dotyczącej Ubezpieczeń.
Zaokrętowanie
Barka zostanie przekazana do dyspozycji Czarterującego po spełnieniu następujących warunków:
wpłaceniu kaucji za barkę i paliwo, zapłaceniu wszelkich innych należności, tj. usług dodatkowych
zamówionych przez Czarterującego, np. opłat za rowery, parking itp., podpisaniu umowy oraz po
sprawdzeniu stanu wyposażenia na podstawie listy wyposażenia. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wad, usterek w barce czy braków w jej wyposażeniu, Czarterujący powinien zaznaczyć
ten fakt na liście wyposażenia i poinformować o tym na piśmie Armatora. Czarterującemu zostaną
przekazane teoretyczne i praktyczne informacje wymagane do właściwego odbycia rejsu. Czarterujący
może w uzasadnionym przypadku odmówić przyjęcia oferowanej mu barki, jeśli nie spełnia ona
warunków określonych w umowie, a także, jeśli wyposażenie niezbędne do odbycia rejsu znajduje się
w stanie uniemożliwiającym bądź utrudniającym odbycie rejsu. W przypadku zamknięcia szlaku
wodnego, powodzi lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, którego Armator nie był w stanie
przewidzieć, uniknąć ani zapobiec, a który uczyni niemożliwym zaokrętowanie w miejscu
uzgodnionym w umowie, miejscem zaokrętowania może być inna baza.
Wyokrętowanie
Czarterujący ma obowiązek zwrócić barkę w równie dobrym stanie technicznym, w jakim była ona
przejmowana przez Czarterującego w dniu zaokrętowania, w miejscu, dniu i czasie określonym w
umowie. Dowodem stanu sprzętu z momentu zaokrętowania jest protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez Czarterującego w dniu zaokrętowania. Armator zastrzega sobie prawo obciążenia
Czarterującego wszelkimi kosztami związanymi z opóźnionym powrotem lub porzuceniem barki.
Opis barki
Plany i opisy barek są standardowe dla wszystkich portów, jednak nawet pomiędzy barkami tego
samego typu mogą występować niewielkie różnice.
Wykorzystanie barki przez Czarterującego
Czarterujący zobowiązany jest stosować się do zasad nawigacji rzecznej, instrukcji i wytycznych
otrzymanych od Armatora lub odpowiednich władz lokalnych. Czarterujący ograniczy swój rejs do
rejonu określonego w dokumentach barki. Zabronione jest żeglowanie po zmroku, uczestniczenie w
holowaniu (używanie barki do holowania), podnajmowanie lub użyczanie barki.
Nieżeglowna arteria wodna
W przypadku ograniczeń na danym obszarze z powodu powodzi, obniżenia poziomu wody,
uszkodzenia drogi wodnej oraz jakichkolwiek innych okoliczności uniemożliwiających lub
utrudniających żeglugę, Armator ma prawo zmienić miejsce i datę rozpoczęcia czarteru, o czym
niezwłocznie powiadomi Czarterującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyżej
wymienione zdarzenia i ich następstwa. Jeśli te same okoliczności uczynią rejs niemożliwym,
Czarterujący może żądać zarachowania wniesionych opłat na poczet kolejnego rejsu, który odbędzie się
w innym dostępnym terminie.
Awarie
Cena za czarter obejmuje serwis techniczny w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia barki.
Armator udzieli pomocy tak szybko jak jest to możliwe. O wystąpieniu awarii Czarterujący
niezwłocznie zawiadomi Armatora w sposób określony w części umowy dotyczącej Wypadku. Pomoc
udzielana jest bezpłatnie za wyjątkiem awarii i szkód wynikłych z winy prowadzącego barkę.
Awarie i szkody nie wynikłe z winy Czarterującego
Jeśli czas wstrzymania rejsu spowodowany awarią przekracza okres dwudziestu czterech godzin,
Armator zwróci Czarterującemu odpowiednią do długości postoju część opłaty za czarter. Czas trwania
postoju jest liczony od chwili skutecznego powiadomienia Armatora przez Czarterującego o powstaniu
awarii. Czarterujący powstrzyma się w przypadku awarii od jakichkolwiek nie podyktowanych
koniecznością działań własnych.
Awarie i szkody wynikłe z winy Czarterującego
Jeśli awaria lub unieruchomienie barki zostało spowodowane przez Czarterującego, Czarterujący nie
ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy za okres postoju. W tym przypadku koszty poniesione
przez Armatora w związku z naprawą barki mogą być potrącone z kaucji.
Sprzęt znajdujący się na barce
Czarterujący powiadomi Armatora o każdym zagubieniu, zniszczeniu, kradzieży lub uszkodzeniu
wyposażenia barki. Czarterujący może być obciążony kosztami związanymi z uszkodzeniem lub stratą
wyposażenia barki, które nastąpiły podczas jego rejsu. Armator nie ponosi odpowiedzialności za stratę
lub uszkodzenie znajdującego się na barce mienia należącego do Czarterującego.
Rejs „One-way”
Rejs „One-way” jest usługą dodatkowo płatną. W przypadku odwołania czarteru przez Czarterującego
opłata za rejs One-way nie podlega zwrotowi. Z powodu ryzyka, którym obciążona jest ta operacja,
może nie dojść do skutku nawet po wykupieniu tej usługi. Armator może zmienić rejs na:
- rejs „One-Way” w innym kierunku,
- rejs „tam i z powrotem” i zwrócić Czarterującemu dodatkową opłatę związaną z rejsem „One-way”.
Na 48 godzin przed rozpoczęciem rejsu Czarterujący powinien skontaktować się z portem
zaokrętowania w celu potwierdzenia rejsu „One-way”.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy powinny być złożone Organizatorowi na piśmie
w terminie trzydziestu dni od daty zakończenia czarteru. Organizatorowi przysługuje
trzydziestodniowy termin do rozpatrzenia reklamacji.
Spory
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego..
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy strony będą próbowały rozstrzygać
polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku, gdy Czarterującym jest
przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy będzie sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

