REGULAMIN KORZYSTANIA Z JACHTÓW
JKMW „KOTWICA” w 2019r
1. Jachty będące własnością Klubu stanowią zgodnie z § 50 Statutu jego majątek. Dbanie o majątek
Klubu jest obowiązkiem wszystkich członków.
2. Każdorazowe korzystanie z jachtów Klubowych winno być uzgadniane z opiekunami jachtów.
3. Celem pozyskania środków finansowych na pokrycie wydatków eksploatacyjnych jachtów, Zarząd
wprowadza odpłatność za ich użytkowanie.
4. Przewidziano następujące warianty korzystania z jachtów:
a) Pływania weekendowe - dwudobowe (bezumowne), z użytkowaniem jachtu od godziny 1600
w piątek, do godziny 2200 w niedzielę, przy wnoszeniu opłat brutto jak niżej:
Członek Klubu
Jachty
oraz jedna osoba najbliższej rodziny
Niezrzeszony
Tornado, Legia, Sarmata II,
55 zł
85 zł
Komandor II, Hadar, Nauticus
Pik II, Trefl

45 zł

70 zł

Caro II, Turkus, Topaz, Kier,
40 zł
55 zł
Dobosz
b) Rejsy klubowe prowadzone przez członka Klubu wpisanego na listę upoważnionych do
prowadzenia jachtów, przy wnoszeniu opłat brutto jak niżej:
50 zł
Dobokoja w rejsie dla członka JKMW „Kotwica”
Dobokoja dla młodzieży do 18 roku życia, młodzieży uczącej się do 25 roku
30 zł
życia oraz osób powyżej 65 roku życia - członków JKMW „Kotwica”
85 zł
Dobokoja w rejsie dla niezrzeszonych
c) Rejsy współorganizowane zgodnie z umową z zastosowaniem dobowych stawek opłat
brutto jak niżej:
Do
5 dni
1000 zł /doba
Jachty: Tornado, Hadar, Nauticus.
Powyżej
5 dni
850 zł /doba
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 4000 zł
Powyżej 14 dni
800 zł /doba
Do
5 dni
780 zł /doba
Jachty: Legia, Komandor II, Sarmata II.
Powyżej
5 dni
680 zł /doba
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 3000 zł
Powyżej 14 dni
640 zł /doba
Do
5 dni
350 zł / doba
Jachty: Trefl, Pik II, Caro II
Powyżej
5 dni
300 zł / doba
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 1000 zł
wg decyzji Zarządu
Opłaty dla pozostałych jachtów Klubowych
d) Starty w regatach współorganizowane zgodnie z umową z zastosowaniem dobowych
stawek opłat brutto jak niżej:
Jachty: Tornado, Hadar, Nauticus.
1200 zł /doba
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 4000 zł.
Dodatkowe ubezpieczenie na czas regat pokrywa współorganizator
poprzez Klub
5. Członkowie Klubu biorący udział w regatach ujętych w kalendarzu PZŻ zatwierdzonych przez
Zarząd Klubu oraz biorący udział w treningach regatowych do 3 godzin dziennie, są zwolnieni z
opłat dobokoi pod warunkiem opłacane składki członkowskiej i odpracowania godzin.
6. Odpracowanie przez członka Klubu 30 godzin przy remontach i czynnościach związanych z
obsługą jachtów, uprawniają do bezpłatnego pływania weekendowego (pkt.4 a) oraz zwolnienia z
opłat 50 % kosztów dobokoi w rejsach klubowych (pkt.4 b). Załogi jachtów Caro II, Dobosz, Kier,
Topaz i Turkus zobowiązane są w ramach 30 godzin, do odpracowania 10 godzin przy jachtach
pełnomorskich (dużych).
7. Zarząd Klubu, może w drodze wyróżnienia zwolnić z części opłat osoby szczególnie
zaangażowane w prace na rzecz Klubu.
8. Z opłat dobokoi są zwolnieni kapitanowie klubowi prowadzący rejsy oraz opiekunowie żeglujący
na jachcie, nad którym sprawują opiekę.
9. Młodzież do 18 roku życia oraz ucząca się do 25 roku życia i emeryci powyżej 65 roku życia
muszą legitymować się stosownymi dokumentami.
Uchwała Nr 31/2018 Zarządu Klubu z dnia 22.11.2018 r.

