R E GULAMIN UŻYWANIA
JACHTÓW JKMW„ KOT WI C A” w 2022 r.

1. Jachty zgodnie z §50 Statutu stanowią majątek Klubu. Należyta dbałość o jachty jest obowiązkiem wszystkich Członków Klubu.
2. Zgodnie z §15 Statutu Klubu, Członkowie Klubu mają prawo używania sprzętu i urządzeń
Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu .
3. Każdorazowe używanie jachtów winno być uzgodnione z Opiekunami Jachtów i wpisane
do Książki Pływań.
4. Celem pozyskania środków finansowych na pokrycie wydatków eksploatacyjnych i remontowych jachtów, Zarząd Klubu wprowadza odpłatność za ich używanie.
5. Przewidziano następujące warianty używania jachtów przez członków Klubu:
a) Klubowe pływania weekendowe, organizowane i prowadzone przez członka Klubu, wpisanego na listę upoważnionych do prowadzenia jachtów klubowych – oznaczające możliwość używania jachtu od godz. 1600 w piątek do godz. 2200 w niedzielę. Obejmuje również kilkugodzinną żeglugę, w tym w sobotę albo w niedzielę.
Opłaty za dobokoję brutto .
Jachty

Członek Klubu oraz
Niezrzeszony
jedna osoba najbliższej rodziny
cały
1 dzień
cały
1 dzień
weekend weekendu weekend weekendu

Hadar, Legia, Sarmata II, Tornado

90 zł

50 zł

120 zł

70

Trefl

70 zł

40 zł

100 zł

60

Caro II, Turkus, Topaz, Kier, Dobosz

50 zł

30

80 zł

50

Zgodnie z §15 pkt. 3c Statutu Klubu, Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłat za pływania weekendowe.
b) Rejsy klubowe – organizowane i prowadzone przez członka Klubu, wpisanego na
Listę upoważnionych do prowadzenia jachtów klubowych. Opłaty brutto.
Dobokoja w rejsie dla członka Klubu.

55 zł

Dobokoja w rejsie dla młodzieży do 18 roku życia, młodzieży uczącej się
do 25 roku życia oraz osób powyżej 65 roku życia - członków Klubu.

35 zł

Dobokoja w rejsie dla niezrzeszonego.

90 zł

c) Klubowe rejsy regatowe – ujęte w Kalendarzu regat PZŻ oraz treningi regatowe (do 4
godz.) organizowane i prowadzone przez członka Klubu, wpisanego na listę upoważnionych do prowadzenia jachtów klubowych. Opłaty brutto.
Dobokoja za udział w regatach i treningu dla członka Klubu.

35 zł

Dobokoja za udział w regatach i treningu dla młodzieży do 18 roku życia,
młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz osób powyżej 65 roku życia
- członków Klubu.

20 zł

Dobokoja za udział w regatach i treningu dla niezrzeszonego.

60 zł
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6. Opłacenie bieżącej, rocznej składki członkowskiej oraz odpracowanie 30 godz. przy
remontach i obsłudze jachtów oraz czynnościach związanych z działalnością klubową, uprawnia do bezpłatnego pływania weekendowego, zwolnienia z 50% opłat dobokoi w rejsach klubowych oraz do bezpłatnego udziału w regatach i treningach regatowych.
7. Młodzież do 18 roku życia oraz ucząca się do 25 roku życia i emeryci powyżej 65
roku życia muszą legitymować się stosownymi dokumentami.
8. Rejsy i pływania współorganizowane:
a) Rejsy współorganizowane – prowadzone przez kapitana niezrzeszonego w
Klubie, wyłącznie na podstawie Umowy o współorganizacji rejsu.
Każdy uczestnik rejsu współorganizowanego ponosi koszt dobokoi w wysokości
90,00 złotych brutto, dokonując indywidualnej wpłaty na rachunek Klubu.
Wprowadza się zryczałtowaną minimalną wartość dobokoi dla poszczególnych
jachtów oraz wysokość kaucji w rejsach współorganizowanych:
Jachty:
Jachty:
Jachty:
Jachty:

Hadar, Tornado
Obowiązkowa kaucja – 4000 zł
Legia, Sarmata II
Obowiązkowa kaucja – 3000 zł
Trefl
Obowiązkowa kaucja – 1000 zł
Caro II, Dobosz, Topaz
Obowiązkowa kaucja – 1000 zł

7 dobokoi

630,00 zł

5 dobokoi

450,00 zł

3 dobokoje

270,00 zł

2 dobokoje

180,00 zł

b) Regaty współorganizowane – prowadzone przez kapitana niezrzeszonego w
Klubie, wyłącznie na podstawie umowy o współorganizacji.
Wszyscy uczestnicy regat współorganizowanych ponoszą koszty dobokoi w wysokości 100,00 złotych brutto.
Wprowadza się zryczałtowaną minimalną wartość dobokoi dla poszczególnych
jachtów oraz wysokość kaucji w regatach współorganizowanych:
Jachty:
Jachty:
Jachty:

Hadar, Tornado
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 5000 zł.
Legia, Sarmata II
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 5000 zł.
Caro II, Dobosz, Trefl
Obowiązkowa kaucja zwrotna – 2000 zł.

10 dobokoi

1000,00 zł

8 dobokoi

800,00 zł

5 dobokoi

500,00 zł

9. Ubezpieczenia.
Koszty dodatkowego ubezpieczenia za udział w rejsach i regatach współorganizowanych zawartego przez Klub na czas regat, pokrywa współorganizator.
Kapitan prowadzący jacht musi przedstawić potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia OC Skippera, na swoje nazwisko.
Uchwała Zarządu Klubu nr 16 z dnia 18.11.2021 roku.
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