Regulamin
stacjonowania barek
na przystani Kolejowego Klubu Wodnego

Na podstawie § 18 ust. 6 p. 6), w związku z § 10 ust. 3 p. 2) Statutu Kolejowego Klubu Wodnego
niniejszy regulamin określa zasady odnoszące się do będących własnością wspólnot członków KKW
barek, stacjonujących na przystani w Jachrance.
Regulamin nie odnosi się do wewnętrznych regulacji wspólnot barkowych, przyjętych
na poszczególnych barkach.
W przypadku, gdy wspólnota barkowa nie wybrała przewodniczącego (komandora, gubernatora
itp.), należy spośród uczestników będących członkami KKW wskazać osobę do kontaktów
z Zarządem klubu.
1. Miejsce ustawienia poszczególnych barek w położeniu „zimowym” i „letnim” określa Zarząd
KKW. Terminy zmiany ustawienia ustalają we własnym zakresie uczestnicy poszczególnych
barek.
2. Ustawienie barek nie może utrudniać żeglugi na przylegającym akwenie i szczególnie dostępu
do pirsu od strony wody, a zakotwiczenie i mocowanie do brzegu winno zapewniać bezpieczny
postój bez względu na siłę i kierunek wiatru. Ustawienie barek i ich mocowanie do brzegu
nie może utrudniać dostępu do pomostów i pirsu zarówno dla cumujących jachtów,
jak i dla członków klubu i gości przystani.
3. Wykorzystanie dla potrzeb barek ogólnodostępnych urządzeń i wyposażenia znajdującego się
na terenie klubu wymaga zgody Zarządu.
4. Użytkownicy barek nie mogą zabronić czasowego cumowania do barki obcych jednostek
pływających w przypadkach sytuacji awaryjnych lub schronienia z powodu warunków
pogodowych.
5. Użytkownicy barek ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych przez siebie gości, którzy
są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie przystani.
6. Podłączenie barek do mediów może się odbywać zarówno przy zastosowaniu stałych,
jak i tymczasowych przyłączy. Za właściwe i zgodne z przepisami wykonanie
i użytkowanie tych przyłączy odpowiadają Gubernator i Komandorzy poszczególnych barek.
7. Użytkownicy barek refundują koszty związane ze zużyciem mediów w wysokości wynikającej
ze zużycia i według cen, w jakich jest obciążany klub. Regulowanie należności z tego tytułu
odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w przyjętym przez Zarząd KKW „Regulaminie
opłacania należności na rzecz KKW”, na podstawie pisemnych dokumentów, w których są
podawane stany liczników, zużycie, cena jednostkowa i kwota należności, w okresach
ustalanych przez Zarząd.
8. W przypadku spraw i sytuacji nie opisanych w niniejszym Regulaminie a związanych
z postojem barek na przystani decyzje podejmuje Zarząd KKW.
Regulamin w wersji uzupełnionej został przyjęty przez Zarząd Kolejowego Klubu Wodnego w dniu
21.05.2011.
Za Zarząd KKW
Andrzej Kapłan
Otrzymują:
Komandor barki Lena

Gubernator barki Galera

Przedstawiciel barki Sylena

