REGULAMIN PRZYSTANI „ MARINA GORZÓW”
Właścicielem stanicy jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Sanitar Jan Kordacz
§1
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Kompleksu Hotelowo Rekreacyjnego Marina Gorzów
2. Za bezpieczeństwo osób nieletnich, przebywających na terenie przystani odpowiedzialni są ich
prawni opiekunowie.
3. Na terenie przystani zabrania się:
- parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
- slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani,
- korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- wprowadzania psów na teren przystani
- zaśmiecania terenu przystani, niszczenia elementów ochrony brzegu,
- tarasowania dróg pożarowych przejść, pomostów oraz slipów,
- przebywania w stanie nietrzeźwym,
- zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- mycia samochodów i przyczep,
- wędkowania bez zgody obsługi przystani,
- kąpieli
- rozpalania ognisk bez zgody obsługi przystani,
- poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń przystani
- cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi przystani,
- wykonywania

wszelkich

prac

remontowych

na

zacumowanych

administracji przystani.
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§2
Przebywanie jednostek pływających w przystani jachtowej.
1. Zezwolenia na slipowanie i cumowanie udziela Bosman .
2. Wszelkich formalności związanych z cumowaniem jachtów oraz uiszczeniem opłat należy dokonać
w biurze przystani jachtowej ( siedziba Firmy Sanitar lub Restauracja Marina Gorzów),
przedkładając i podpisując stosowne dokumenty.
3. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
4. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika obsługi
przystani jachtowej załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju
(sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez). W przypadku braku
kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, obsługa przystani jachtowej może dokonać
zastępczego przecumowania jednostek w inne miejsce,
5.
Opłaty zawiera cennik usług , pobierane opłaty przewidziane są jedynie za miejsce postojowe
zacumowanych jednostek, nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione jednostki. Teren jest
prywatny , niestrzeżony .
6. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi, obsługa przystani nie
odpowiada.
7. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i innych obowiązujących na terenie przystani
przepisów uprawnione są do interwencji odpowiednie służby celem przywrócenia stanu zgodnego z
prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów.
8.Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
9.Wpłynięcie na akwen przystani jachtowej i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem
warunków i zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
§3
Wejście i wyjście z przystani jachtowej.
1. Pierwszeństwo ruchu w obrębie basenu portowego posiadają jednostki przypływające.
§4
Korzystanie z urządzeń i wyposażenia stanicy.
1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani odbywać się może
wyłącznie w porozumieniu z pracownikiem obsługi przystani.
2.Jednostki pływające i sprzęt prywatny może stacjonować na terenie przystani w miejscu
wyznaczonym przez pracownika obsługi przystani jachtowej po złożeniu i zawarciu stosownej umowy.
3. Za postój jednostek na terenie przystani pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
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§5
Korzystanie z wypożyczalni sprzętu wodnego.
1.Bosman udostępnia sprzęt pływający na podstawie dokumentu tożsamości.
2.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wodnego tylko pod nadzorem opiekuna.
3.Wszyscy korzystający ze sprzętu wodnego zobowiązani są do używania środków ratunkowych
(kamizelki ratunkowe, kapoki).
4.Udostępniony sprzęt wodny należy po zakończeniu korzystania zwrócić Bosmanowi. Bosman
dokonuje odbioru sprzętu tzn. kontroli stanu technicznego i sklarowania jednostki.
6.Za wszelkie szkody, zniszczenia korzystający ponosi odpowiedzialność materialną .

§6
Postanowienie końcowe.
1.Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przystani jachtowej sprawują pracownicy
Przystani i bosman
2.Osoby dewastujące mienie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
3.Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga zgody
Zarządu i uprzedniego uzgodnienia warunków .
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015
Uwaga! Osoby nie przestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu stanicy!
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