Regulamin Portu AZS COSA Ośrodek w Wilkasach
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Właścicielem Portu AZS Wilkasy jest Akademicki Związek Sportowy COSA Ośrodek w Wilkasach.
Port AZS Wilkasy jest ogólnodostępnym płatnym miejscem postoju jachtów wg cennika.
Prawidłowym funkcjonowaniem portu oraz jego dozorem w zakresie bezpieczeostwa ładu i porządku kieruje kierownik PORTU z pomocą
bosmana (Bosmanat/Wypożyczalnia).
Osoby przebywające na ternie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceo obsługi portu w zakresie bezpieczeostwa i
utrzymywania porządku.
Wejście do / wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli.
Do portu mogą zawijad statki pasażerskie o maksymalnej długości kadłuba 35 m.
Każdorazowe wejście i wyjście statków pasażerskich powinno byd ustalone przez kapitana z kierownikiem Portu drogą telefoniczną.
Cumowanie statków pasażerskich odbywa się przy oznakowanym i wskazanym przez Bosmana stanowisku.
Zezwolenie na slipowanie, wodowanie, cumowanie jednostki, ustawienie campera lub przyczepy campingowej udziela Kapitanat Portu.
Wszelkich formalności związanych z postojem jednostki pływającej i ustawieniem campera lub przyczepy campingowej wraz ze stosowną
opłatą należy dokonad w kasie Kapitanatu lub u Bosmana bezpośrednio po zacumowaniu, przybyciu. Dowodem pobrania opłaty jest
paragon z kasy fiskalnej, który należy zachowad do czasu opuszczenia PORTU lub terenu Ośrodka AZS.
Opłata portowa obejmuje postój jachtu, opróżnianie chemicznego WC, korzystanie z toalet, umywalek, mycia naczyo, śmietników, wody
pitnej.
Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. W sytuacjach szczególnych na polecenie Kapitanatu Portu załoga zobowiązana
jest przecumowad jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą bosman może dokonad przycumowania
jednostki w inne miejsce.
Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem, włamaniem lub kradzieżą.
Usługobiorca korzysta z miejsca postojowego na własną odpowiedzialnośd. AZS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież jachtu lub
jego wyposażenia, zniszczenie lub jakąkolwiek inna szkodę wyrządzoną przez osoby trzecie.
Jacht/ statek powinien posiadad aktualną polisę ubezpieczeniową (Casco) oraz byd zabezpieczony wraz z silnikiem przed kradzieżą zgodnie z
ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Usługobiorca zobowiązany jest pokryd szkody wynikające z niewłaściwych manewrów jednostki w tym cumowania, slipowania lub
wodowania.
W przypadku braku zapłaty przez Usługobiorcę, o której mowa w ust. 2 i 16 niniejszego regulaminu AZS Wilkasy może dokonad
ustawowego prawa zastawu na rzeczach ruchomych Usługobiorcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę (art. 306k.c.) wpływając do basenu
portowego AZS Wilkasy.
Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może byd używany jedynie dla celów ratowniczych.
Łodzie należy cumowad do kei i muringu w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.
Zabronione jest pozostawienie luźnych cum na zewnątrz jednostki.
Fały powinny zostad zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.
Podczas postoju jacht powinien byd sklarowany, a wszystkie rzeczy na pokładzie zabezpieczone.
Za bezpieczeostwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie, wychowawcy i
opiekunowie grup zorganizowanych.
W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się:

pływania pod żaglami, rzucania kotwicy, wytwarzania fali;

mycia jachtów, camperów i przyczep campingowych z użyciem detergentów

mycia naczyo poza miejscem wyznaczonym;

wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeo;

pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami (Kontenery na śmieci znajdują się przy bramie wjazdowej nr 1, za
portiernią ochrony);

kąpieli w basenie portowym;

rozpalania ognisk bez zgłoszenia i opłacenia w kasie Kapitanatu Portu (ognisko można rozpalid wyłącznie w 2 miejscach do tego
przeznaczonych);

prowadzenia lub pozostawienia psów bez smyczy lub kagaoca;

niszczenia zieleni;

pozostawiania włączonych urządzeo elektrycznych lub gazowych bez dozoru;

wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki;

samowolnej zmiany stanowiska postojowego;

zachowania niezgodnego z zasadami etyki żeglarskiej oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeostwa własnego i innych osób.
Pracownicy PORTU lub ochrona może zażądad w każdym czasie opuszczenia basenu PORTU lub terenu Ośrodka przez osoby nie
respektujące ww. regulaminu. Odbiór jachtu, samochodu, campera, przyczepy kampingowej może nastąpid wówczas w dniu następnym.
W przypadku nie dostosowania się do polecenia opuszczenia PORTU lub terenu Ośrodka przez załogę, pracownicy PORTU i ochrony przy
udziale policji mają prawo do:



wejścia na pokład jachtu bez zgody załogi, sernika, kapitana lub właściciela jednostki pływającej
użycia środków przymusu bezpośredniego w celu wyprowadzenia osób łamiących regulamin PORTU i Ośrodka poza teren Ośrodka
AZS.

W przypadku uszkodzeo lub strat materialnych podczas podjęcia czynnośd opisanych powyżej, AZS wilkasy i podmioty trzecie, które na
zlecenie Ośrodka będą interweniowały w imieniu AZS nie będą ponosiły żadnych zobowiązao finansowych, moralnych i prawnych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2014r.
Wilkasy, dn. 30.04.2014r.

