Szczecin, dnia …………………………….………………………..

PORT JACHTOWY SZCZECIN
NORTH EAST MARINA SZCZECIN
DEKLARACJA POSTOJU JEDNOSTKI
stanowiąca Umowę postoju
1. Nazwa jednostki S/Y, M/Y:

2. Numer rejestracyjny: ……………………………………………………………..…….………………………….………………………………… 3. Bandera:

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

4. Port macierzysty: …………………………....……..……..……..……………….………… 5.Długość jednostki ………………………………….………………….…………… 6. Szerokość: ………………………………………………………………
7.Właściciel:………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
adres: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………,………………………………………………………………………………….. telefon …………………………………………….………………….…
8. Najemca/Armator/podmiot zawierający umowę postoju jednostki na podstawie niniejszej deklaracji:
imię i nazwisko / adres: …………………………….………………………………………………………………………………,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… e-mail: ………………………………………………………………….…………………………………………………………..…..……………………
9. Deklarowany czas postoju: od…………………………………….………,…… do………………………………………….…………
10. Opłata za postój:

………………………………………………………………………………………….

11. Oświadczam, że będę wykorzystywać jednostkę do prowadzenia działalności na terenie mariny

TAK/NIE*

12. Oświadczam, że oznaczę jednostkę naklejką z logo NothEast Marina

TAK/NIE*

13. Proszę o wystawienie faktury

TAK/NIE*
*zaznaczyć prawidłową odpowiedź

Dane do faktury: osoba/podmiot
adres:

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

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

PESEL/NIP: (podkreślić właściwe i wpisać dane) ………………………………………,……………………………………e-mail do wysyłki faktury ………………………………………………………………….…………………
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, Żegluga Szczecińska
Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy z tytułu postoju jednostki, zgodnie z Klauzulą Informacyjną spółki,
dostępną na www.zstw.szczecin.pl;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podpisując niniejszą deklarację oświadczam, że:
- zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Cennika NorthEast Marina Szczecin, które stanowią integralną część niniejszej Umowy postojowej;
- przyjąłem do wiadomości informację o czasowych ograniczeniach w funkcjonowaniu NorthEast Marina Szczecin, o których mowa w pkt. 7
Warunków postoju.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, handlowych
i informacyjnych związanych z bieżącą działalnością NorthEast Marina Szczecin

TAK / NIE*
*zaznaczyć prawidłową odpowiedź

Potwierdzam zawarcie Umowy postojowej

…………………………………………………………………………………………………………………

Data, podpis (imię i nazwisko czytelnie)

Wyspa Grodzka 1, 70-655 Szczecin
www.northeast-marina.eu

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis pracownika NorthEast Marina Szczecin

Warunki postoju:
1. Sposób korzystania z miejsca postojowego oraz obowiązki Najemcy określone są w Regulaminie Portu Jachtowego
NorthEast Marina. Najemca ma obowiązek stosowania się do Regulaminu.
2. Opłata postojowa płatna jest z góry gotówką, kartą płatniczą/kredytową lub przelewem na rachunek bankowy
Udostępniającego: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. – 50 1020 4795 0000 9102 0338 9020,
przed rozpoczęciem postoju, jednak nie później niż 7 dni od dnia otrzymania potwierdzonej przez pracownika mariny
Deklaracji Postoju, zawierającej opłatę za deklarowany czas postoju.
3. Opłata postojowa określona została zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLI/1179/18 z dnia
22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z
infrastruktury portowej nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.
4.

Do obliczenia opłaty przyjmuje się długość jednostki w metrach, zaokrągloną w górę do jednego miejsca po przecinku.

5. W przypadku zmiany wysokości opłaty postojowej wynikającej ze zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie
określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej
nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej Udostępniający powiadomi pisemnie Najemcę o nowej wysokości opłaty.
Opłata w nowej wysokości obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Korzystający
otrzymał powiadomienie.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Najemca może dokonać wypowiedzenia umowy z
zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w terminie 7
dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie opłaty.
7. W trakcie trwania wydarzeń organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin z wykorzystaniem infrastruktury Portu
Jachtowego, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie oraz funkcjonowaniu Portu Jachtowego. W związku ze wspomnianymi
imprezami może wystąpić także konieczność przecumowania lub wypłynięcia jednostek z Portu, zgodnie z § 3 pkt 5
Regulaminu Portu Jachtowego.
8. W przypadku zapotrzebowania na przedmiot umowy (imprezy, remont, itp.), Najemca zobowiązuje się do opuszczenia i
wydania miejsca postojowego w terminie 7 dni od daty uzyskania takiej informacji od Udostępniającego. W takim przypadku
opłata postojowa będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu korzystania z przedmiotu umowy, zaś Najemcy nie będzie
przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.
9. Po upływie zadeklarowanego okresu postoju, jednostka winna być niezwłocznie usunięta z zajmowanego miejsca. W
przypadku pozostawienia jednostki naliczona zostanie opłata dodatkowa zgodna z Cennikiem NorthEast Marina Szczecin, za
każdą rozpoczętą dobę postoju.
10. Udostępniający zobowiązuje się do umożliwienia odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej przez Najemcę w czasie
trwania postoju poprzez zainstalowane na nabrzeżach słupki zasilające.
11. Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Udostępniającego, oddać lub podnająć miejsca postojowego lub jego
części osobie trzeciej do używania pod jakimkolwiek tytułem.
12. Wszelka korespondencja między stronami będzie wysyłana na adresy wskazane w deklaracji. Strony zobowiązują się
powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu. Pismo wysłane do drugiej strony listem poleconym na ostatni znany
adres, dwukrotnie awizowane uważa się za doręczone.
13. Po zakończeniu postoju Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym ponad zwykłe
zużycie.

……………………………………………..
(data i podpis Najemcy)

