REGULAMIN PRZYSTANI JACHTOWEJ
KKW JACHRANKA

I. Postanowienia ogólne
1. Przystań

w

Jachrance

jest

prowadzona

przez

Kolejowy

Klub

Wodny

i zasady korzystania z niej są określone w niniejszym regulaminie.

2. Teren

przystani

obejmuje

teren

zajmowany

przez

zabudowania,

nabrzeża,

pirsy

i tereny niezabudowane znajdujące się wewnątrz granic przystani. W skład zabudowań przystani
wchodzą: hangary, magazyn oraz świetlica i pomieszczenia sanitarne i użytkowo-socjalne.

3. Gospodarzem przystani jest Bosman działający w oparciu o niniejszy Regulamin przystani i
postanowienia Zarządu KKW. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu
należy do obowiązków Bosmana.

4. W

przypadkach

spraw

spornych

decyzję

Bosmana

może

zmienić

wiceprezes

ds. technicznych lub Prezes.

II. Zasady korzystania z terenu i urządzeń przystani.
1. Korzystanie

z

terenu

i

urządzeń

na

przystani

jest

bezpłatne

dla

członków

KKW

i ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci i rodzice).

2. Członkowie KKW mogą zapraszać gości, przy czym za pobyt gości pobiera się następujące
opłaty:
- jednorazową – 5 zł/osobę, lub
- ryczałtową – 50 zł/osobę za sezon.
Zapraszający ponosi pełną odpowiedzialność za osoby zaproszone.

3. Na terenie przystani mogą przebywać: uczestnicy regat, zgrupowań i osoby towarzyszące, załogi
jachtów zgłoszone u Bosmana na postój, osoby korzystające z plaży i przechodnie.

4. Sprzęt prywatny członków klubu i rezydentów jest wpisywany do rejestru prowadzonego przez
Bosmana KKW.

5. Na terenie przystani obowiązują opłaty za udostępniane przez klub miejsca, korzystanie z
urządzeń i inne świadczenia.

6. Korzystanie z urządzeń do slipowania łodzi odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
właściciela łodzi, a urządzenia obsługuje bosman lub inny upoważniony członek klubu.

7. Slipowanie

sprzętu

członków

klubu

jest

bezpłatne

w

czasie

rozpoczęcia

i zakończenia sezonu, oraz w przypadkach losowych. Osoby chcące slipować swój sprzęt
wielokrotnie (więcej niż 4- krotnie w ciągu sezonu) winny wnieść ryczałtową opłatę w wysokości
100 zł/sezon.

8. Slipowanie sprzętu osób nie będących członkami KKW odbywa się odpłatnie.

9. Teren przystani nie jest kąpieliskiem. Kąpiel odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
kąpiących się. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.

10. Na przystani jest prowadzona częściowa selekcja śmieci. Szkło oraz puszki aluminiowe należy
wyrzucać do oznakowanych pojemników.
11. Na
terenie
przystani
jest dozwolone:
-

poza

postojem

w

porcie

sprzętu

pływającego

biwakowanie (z wykorzystaniem namiotów lub przyczep campingowych) w miejscach
uzgodnionych z Bosmanem,

-

parkowanie samochodów na parkingu na poziomie tarasu, a także na kei w miarę wolnych
miejsc, przy czym pierwszeństwo postoju na kei ma sprzęt pływający,

-

korzystanie z innych urządzeń lub wyposażenia przystani zgodnie z ich przeznaczeniem, przy
czym na pomostach drewnianych winny przebywać tylko załogi pływające.

-

psy na terenie przystani powinny być trzymane na smyczy.

12. Zabrania się:
-

zaśmiecania terenu przystani,

-

niszczenia elementów ochrony brzegu i urządzeń portowych, oraz elementów architektury
przystani,

-

tarasowania przejść oraz slipu wraz z dostępem do niego,

-

parkowania samochodów na płycie betonowej u nasady pirsu,

-

mycia samochodów i przyczep,

-

tarasowania dróg pożarowych,

-

zbyt głośnych imprez towarzyskich połączonych z nadużyciem napojów alkoholowych.

III. Regulacje przeciwpożarowe
1. Na terenie przystani obowiązują ogólne przepisy ochrony przeciwpożarowej.

2. Palenie ognisk jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu należy
doprowadzić do porządku teren wokół ogniska, a samo ognisko dogasić.

3. Palenie

pochodni

i

używanie

środków

pirotechnicznych

(ratowniczych

i

innych)

jest dozwolone wyłącznie w uzgodnieniu z Bosmanem lub członkiem Zarządu KKW.

IV. Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i telefony alarmowe
1. Na terenie przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą.

2. Koła ratunkowe są rozmieszczone: na ścianie hangaru, pomiędzy drzwiami, oraz – podczas
imprez sportowo-rekreacyjnych –

na pirsie przy maszcie flagowym. Również na pirsie jest

umiejscowiona drabinka zejściowa do wody.

3. Apteczka pierwszej pomocy jest udostępniana przez Bosmana lub obsługę bufetu.

4. W sytuacjach wymagających udzielenia pomocy medycznej należy wezwać pogotowie
ratunkowe. Numery alarmowe są umieszczone na tablicy ogłoszeń w wejściu do pomieszczeń
przystani.
V. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani winny podporządkować się regulacjom
ustalonym w niniejszym Regulaminie.

2. Nadzór

nad

przestrzeganiem

niniejszego

regulaminu

sprawuje

Bosman

oraz członkowie Zarządu KKW.

3. W koniecznych przypadkach Bosman, obsługa bufetu lub osoba, której dotyczy sytuacja
kryzysowa, jest zobowiązana wezwać do pomocy odpowiednie służby porządkowe.
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd KKW w 2010 roku.

