REGULAMIN NAJMU JACHTU TYPU HOUSEBOAT FIRMY RES-BUD WOJCIECH RESZCZYOSKI,
UL. GÓRECKIEGO 18, 64-100 LESZNO, NIP: 697 21 36 167

1. Warunki ogólne czarteru:
a) Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zawierania umów najmu jachtu
typu houseboat Res-Bud Wojciech Reszczyoski, zwaną dalej „Wynajmującym” z przedsiębiorcami
bądź konsumentami zwanymi dalej „Najemcami”, zwanymi łącznie „Stronami”.
b) Niniejszy Regulamin w sposób szczegółowy określa prawa i obowiązki Stron umowy najmu i
stanowi jej integralną częśd.
c) W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i umowy najmu,
Strony obowiązują postanowienia umowy najmu.
d) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową najmu zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 2018, poz. 1025 ze
zmianami).
d) Jacht przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych w obszarze szlaków żeglownych Wielkiej
Pętli Wielkopolskiej.
e) RES-BUD Wojciech Reszczyoski oświadcza, że Jacht zostanie wydany w stanie kompletnym,
zdolnym do żeglugi i nie będzie posiadał wad fizycznych.
f) Jacht nie może zostad oddany w podnajem, bez zgody pisemnej RES-BUD Wojciech Reszczyoski.
g) Wydanie i zwrot Jachtu nastąpi po jego oględzinach na podstawie Protokołu wydania i zwrotu
Jachtu, który powinien zostad podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Najmu
Jachtu.
h) Jacht powinien zostad zwrócony przez Najemcę jako czysty i posprzątany, przy czym Najemca w
ramach opłaty za serwis w wysokości 250 zł słownie: dwieście pięddziesiąt złotych może liczyd na
wyposażenie jachtu w środki: czystości, higieniczne, sanitarne potrzebne do utrzymania stanu
czystości.
i) RES-BUD Wojciech Reszczyoski nie odpowiada za nie wydanie Jachtu w uzgodnionym terminie,
miejscu w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.
j) Rezerwacja jachtu jest wiążąca po wpłacie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% czarteru
k) Dokumenty wymagane do wynajmu Jachtu to dowód osobisty Najemcy.
2. Płatności i kaucja:
a) Najemca zapłaci firmie RES-BUD Wojciech Reszczyoski czynsz najmu Jachtu w następujący sposób:
- Opłata rezerwacyjna (zaliczka) w wysokości 30% wartości czarteru, w terminie do trzech dni od daty
otrzymania wstępnej rezerwacji.
- Pozostała częśd kwoty czynszu najmu płatna najpóźniej w dniu wydania Jachtu. Jacht nie zostanie
Najemcy wydany do czasu zapłaty pełnej kwoty czynszu najmu, kaucji oraz ewentualnych opłat
dodatkowych.

b) Wpłaty dokonywane będą na rachunek bankowy RES-BUD Wojciech Reszczyoski 13 1090 1245
0000 0001 3006 0340.
c) Dniem zapłaty jest dzieo uznania rachunku bankowego RES-BUD Wojciech Reszczyoski.
d) Najemca w dniu wydania Jachtu jest zobowiązany do uiszczenia kaucji w wysokości 2 000zł
słownie: dwa tysiące złotych celem pokrycia ewentualnych szkód i roszczeo RES-BUD Wojciech
Reszczyoski. Kaucja zostanie zaliczona w całości na pokrycie ewentualnych szkód i roszczeo lub w
przypadku braku szkód lub roszczeo zwrócona Najemcy w dniu zwrotu Jachtu.
e) W przypadku nie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie, Umowa Najmu Jachtu ulega
rozwiązaniu.
f) W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 2a) (pozostała częśd kwoty czynszu
najmu), Umowa Najmu Jachtu ulega rozwiązaniu, a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
g) Najemca zapłaci na rzecz RES-BUD Wojciech Reszczyoski karę umowną za opóźnienie w zwrocie
Jachtu w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę w ustalonym dniu zwrotu Jachtu, w
przypadku przedłużenia terminu najmu jachtu o dobę, Najemca zobowiązany jest do zapłacenia kary
na rzecz Wynajmującego za niedotrzymanie terminu w wysokości 200% opłaty dziennej (bez
uwzględnienia zniżek) za każdy dzieo spóźnienia.
h) Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za spóźnienia wynikające z winy poszczególnych załóg.
i) W razie rezygnacji z rezerwacji w terminie powyżej 30 dni od ustalonego terminu rozpoczęcia
czarteru zaliczka zostaje zwrócona w 50%, rezygnacja w terminie krótszym niż 30 dni przed
rozpoczęciem czarteru powoduje 100% utraty zaliczki.
3. Opłaty dodatkowe:
• UWAGA: Wszelkie, dopłaty należy zapłacid w dniu odbioru jachtu w porcie.
• Pobranie i zdanie jachtu w innym porcie niż port macierzysty - cena do uzgodnienia (w zależności
od portów)
• Kary potrącane z kaucji w Dniu Zwrotu jachtu:
1. Nieopróżnione/niedrożne WC - 200 zł
2. Brudny jacht po czarterze - 300 zł
3. Ponad standardowe sprzątanie (np. koniecznośd prania tapicerki)-450 zł
4. Inne uszkodzenia jachtu – zgodnie z rzeczywistym kosztem naprawy.
4. Przekazanie jachtu:
• Odbiór i zwrot jachtu odbywa się o tej samej godzinie (dokładna godzina po wcześniejszym
ustaleniu).
• Odbiór i zwrot jachtu odbywa się od 8:00-20:00
• Odbiór i zdanie jachtu odbywa się w porcie w Radzewicach (inne porty do uzgodnienia za
dodatkową opłatą)
5. Inne informacje:
• Jacht wypływający w rejs otrzymuje:
1. nabitą butlę gazową
2. paliwo; pełen zbiornik, które podlegają rozliczeniu lub uzupełnieniu przed zdaniem jachtu
3. zatankowaną wodę użytkową
• Jacht jest wysprzątany i sprawny technicznie.
• Jacht posiada ubezpieczenie OC, JACHTCASCO

• Cumowanie w porcie macierzystym.
• Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (w tym elektronicznych papierosów) pod rygorem
utraty kaucji w całości.
6. Warunki używania jachtu i odpowiedzialnośd:
a) Najemca ponosi odpowiedzialnośd za Jacht i Załogę (może dokupid zewnętrzne ubezpieczenia np.
NNW lub turystyczne) od chwili jego wydania do chwili jego zwrotu. Najemca ponosi
odpowiedzialnośd za działania i zaniechanie własne jak i osób, którym Jacht powierza.
b) Jacht będzie posiadał ubezpieczenie w zakresie OC, przy czym Najemca ponosi pełną
odpowiedzialnośd za powstałe szkody w zakresie w jakim jacht nie jest objęty ubezpieczeniem, jak
również w sytuacjach, w których odpowiedzialnośd ubezpieczyciela jest wyłączna (np. spowodowanie
szkody w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, niedopełnienia obowiązków wynikających
z Umowy).
c) Wszelkie usterki, kolizje, wypadki i inne zdarzenia w których powstaje szkoda na mieniu lub osobie,
Najemca powinien niezwłocznie zgłosid RES-BUD Wojciech Reszczyoski na podany wcześniej numer
telefonu oraz sporządzid szczegółowy protokół wypadku. Powyższe nie wyłącza obowiązku
zawiadomienia przez Najemcę odpowiednich służb i instytucji.
d) W przypadku utraty lub uszkodzenia wyposażenia lub elementów Jachtu, Najemca zapłaci
Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości wartości odtworzenia ustalonej przez Wynajmującego.
Należności określone w powyższym zdaniu poprzedzającym są wymagalne w dniu zwrotu Jachtu.
e) Jacht powinien byd użytkowany w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, przy uwzględnieniu
obowiązujących przepisów prawa, dobrej praktyki żeglarskiej i dobrych obyczajów. „RES-BUD
Wojciech Reszczyoski nie odpowiada za przestoje Jachtu wynikające z winy Najemcy.
f) Najemca nie może sobie rościd praw do zwrotu opłaty najmu w wypadku jakiejkolwiek awarii
jachtu, wyposażenia, powstałej z jego winy lub nie zachowania przez Najemcę zasad bezpieczeostwa,
obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej.
g) Drobne naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem Jachtu obciążają Najemcę, przy czym nie
mogą powodowad uszkodzenia Jachtu.
h) W przypadku kiedy Najemca nie zastosuje się do zasad korzystania z instalacji elektrycznej
wskazanych przez Wynajmującego, szczególnie: zmieni ustawienia lodówki (powyżej poziom 2) lub
będzie podłączał odbiorniki nie będące na wyposażeniu jachtu w czasie gdy silnik jest wyłączony lub
inne działania, przez które doprowadzi do rozładowania i uszkodzenia baterii znajdujących się na
jachcie poniesie koszty nowych baterii (1200 zł) oraz koszty usługi serwisowej uwzględniające m.in.
czas pracownika oraz odległośd dojazdu do miejsca postoju jachtu.
i) Najemca jest odpowiedzialny za wybór trasy, dlatego rozpoznanie wszelkich ograniczeo i
problemów spowodowanych ograniczoną przewidywalnością sytuacji hydrologicznej, pojawiającymi
się przeszkodami nawigacyjnymi, czasowym zakazem żeglugi wprowadzanym przez regionalne
zarządy gospodarki wodnej oraz wyłączenia urządzeo hydrotechnicznych leżą w gestii Najemcy i
związku z takim zdarzeniem Najemcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Czarteru ani
żadne inne roszczenie. Takie zdarzenie umożliwia zmianę miejsca zwrotu Jachtu, po wcześniejszym
ustaleniu miejsca, możliwości i kosztów z Wynajmującym.
j) Jacht wyposażony jest w kamizelki ratunkowe 4 szt.

8. Informacje dotyczące danych osobowych:

a) Dane osobowe Najemcy są przetwarzane przez firmę RES-BUD Wojciech Reszczyoski z siedzibą w
Lesznie, przy ulicy Góreckiego 18, nr NIP: 6972136167. W celu nawiązania kontaktu z osobą
wyznaczoną przez firmę w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie
korespondencji na adres siedziby firmy lub adres e - mail: biuro@wypasione-wakacje.pl
b) przekazanie danych osobowych przez Najemcę, będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, z tym
zastrzeżeniem, że brak podania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy uniemożliwi
prowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji;
c) Firma RES-BUD Wojciech Reszczyoski przetwarza dane osobowe w celu: zawierania i wykonywania
z Najemcą umowy lub umów, ujawniania zawartych umów w odpowiednich księgach i dokumentach,
bazach umów oraz raportach i sprawozdaniach tworzonych dla celów sprawozdawczości
wewnętrznej spółki, składania Najemcy informacji handlowych, ofert, zaproszeo do zapoznania się z
cennikiem Firmy i innymi akcjami marketingowymi Firmy, dochodzeniem roszczeo, ochroną przed
oszustwem,
d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Firmę jest: niezbędnośd danych do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działao na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uprawnienie do przetwarzania danych
osobowych jeśli będzie to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych czynności Firmy, tj.:
dochodzenie roszczeo, ochrona przed próbą oszustwa oraz marketing bezpośredni,
e) Firma będzie przetwarzad dane osobowe Najemcy przez okres nie krótszy niż pięd lat liczony od
kooca roku podatkowego, w którym została zawarta umowa (obowiązek przechowywania
dokumentacji dla celów podatkowych). Okres ten może ulec zmianie i może stanowid okres, w trakcie
którego będzie istniała podstawa prawna uprawniająca Firmę do przetwarzania danych osobowych
Najemcy, w szczególności ze względu na koniecznośd realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych określonych powyżej,
f) Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania od Firmy, jako administratora danych dostępu do
przekazanych danych osobowych (w siedzibie Firmy), sprostowania danych osobowych osobiście lub
poprzez złożenie pisemnych oświadczeo, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia danych
osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do wniesienia sprzeciwu z
tym zastrzeżeniem, że Firma uprawniona będzie do dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli
będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Firmę.”

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM.

……………………………………………………..

…………………………………………………………….

Podpis osoby reprezentującej Wynajmującego

Czytelny podpis Imieniem i Nazwiskiem Najemcy

