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K O M U N I K A T Nr 1
ZARZĄDU JACHT KLUBU MARYNARKI WOJENNEJ „KOTWICA”

o planowanych przedsięwzięciach na 2022 rok.
W 2022 roku Zarząd Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” życzy wszystkim Członkom,
Fanom i Sympatykom żeglarstwa realizacji planów, udanych rejsów, pomyślnych wiatrów i stopy
wody pod kilem.

Zgodnie z § 26 Statutu Klubu, Zarząd zwołuje Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Członków i Delegatów JKMW „KOTWICA” na dzień 02.04.2022r. o godz. 1030 w pierwszym
terminie i o godz. 1100 w drugim terminie.

Przed nami 64 klubowy sezon żeglarski, w którym zorganizujemy pływania weekendowe
oraz rejsy po Zatoce Gdańskiej, Morzu Bałtyckim i wodach pływowych. Na naszej stronie
internetowej zamieszczone będą proponowane terminy kilkudniowych rejsów stażowych, a
także terminy rejsów turystycznych i regatowych.

Terminarz przedsięwzięć JKMW „KOTWICA” w 2022 roku

02.04.2022 Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków i Delegatów JKMW
„KOTWICA”.

23.04.2022 Wodowanie jachtów.
25-30.04.2022 Pływania techniczne jachtów.

1-3.05.2022 Otwarcie sezonu żeglarskiego 2022 w JKMW. Regaty o puchary:
1. Komandora JKMW „Kotwica” - Memoriał Kmdr E. Kinasa;
2. Flagi Państwowej;
3. Konstytucji 3 Maja.

1.05-17.10.2022 Starty w regatach kalendarza PZŻ, a w szczególności:
1. Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski;
2. Puchar Polski Jachtów Morskich;
3. Puchar Bałtyku Południowego;
- S/y Hadar, s/y Dobosz.

10.06-26.09.2022 Rejsy stażowo-turystyczne – s/y Tornado, s/y Sarmata II, s/y Trefl.
18.06.2022 Żeglarska Parada Świętojańska.

16-19.06.2022

24-26.6.2022

Święto Morza 2022:
1. Bieg Kaprów - Regaty długodystansowe (Gdynia -

Christianso – Gdynia);
2. Regaty o Puchary Marynarki Wojennej.

15.06-25.08.2022 Rejsy stażowo – turystyczne na wody pływowe - s/y Tornado.
5.09-30.09.2022 Rejsy stażowo – turystyczne po Bałtyku - s/y Tornado.

27.08.2022 XI Regaty Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
15-16.10.2022 Zakończenie sezonu żeglarskiego w JKMW „Kotwica”:

1. Regaty - „Memoriał Bitwy pod Oliwą”;
2. Regaty - Puchar Komendanta OSŻ MW.

22.10.2022 Slipowanie jachtów.
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Informujemy, że w 2022 roku będą prowadzone:
1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów żeglarskich i motorowodnych;
2. Zajęcia z manewrowania jachtem morskim na silniku i pod żaglami;
3. Rejsy stażowe i klubowe.

Kapitanów prowadzących jachty klubowe wyposażone w radiostacje z DSC i tratwy
ratunkowe obowiązuje posiadanie patentów i świadectw ukończonych kursów:

a) Minimum operatora łączności bliskiego zasięgu SRC;
b) Indywidualnych technik ratowniczych.

Kopie dokumentów należy dostarczyć do biura Klubu do dnia 30.04.2022r.
Prowadzącym jachty zaleca się wykupienie ubezpieczenia OC Skippera w PZŻ.

Zarząd przypomina, że opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem statutowym
(§17 pkt. 3 Statutu Klubu), a zaległość dłuższa niż jeden rok, może skutkować skreśleniem z
ewidencji (§18 pkt. 2 Statutu Klubu). Składkę członkowską (§ 33 pkt. 13) za rok 2022 należy
opłacić do dnia 6 marca 2022 roku.
Działając na mocy §33 pkt. 13 Statutu, Zarząd ustala poniższe należności składek
członkowskich w roku 2022:

Wpisowe do Klubu. 400 zł
Wpisowe dla młodzieży do 18 roku życia, młodzieży uczącej się do 25
roku życia i osób powyżej 65 roku życia. 200 zł
Roczna składka członkowska. 300 zł
Roczna składka członkowska dla żołnierzy w służbie czynnej,
rezerwie, w stanie spoczynku, pracowników wojska oraz ich rodzin. 250 zł

Roczna składka dla młodzieży do 18 roku życia, młodzieży uczącej się do 25
roku życia i osób powyżej 65 roku życia oraz dla współmałżonka. 150 zł
Jednorazowa składka bezzwrotna na fundusz kapitański prowadzących jachty. 1200 zł
Członkowska składka miesięczna za Szkółkę Żeglarską w
terminie 01.05.2022-30.10.2022.
Członkowska składka miesięczna za Szkółkę Żeglarską w
terminie 01.12.2022-30.04.2023.

300 zł

250 zł

Wpłaty składek, wpisowego i innych płatności (dobokoje) należy dokonywać na rachunek Klubu:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 79 1600 1462 1899 8618 4000 0001
Kaucję zabezpieczającą jachty w rejsach należy deponować na rachunku bankowym.

Kaucję zabezpieczającą jachty w pływaniach weekendowych i jednodniowych deponować u
przekazującego jacht wyłącznie w gotówce.

Zarząd JKMW ,,KOTWICA” zaprasza członków i sympatyków do uczestnictwa w
imprezach żeglarskich, rejsach i regatach, oraz spotkaniach klubowych. Zachęcamy również
wszystkich członków do prac społecznych przy jachtach klubowych.

Sprawy nieujęte w niniejszym komunikacie będą rozpatrywane w trybie indywidualnym
przez Zarząd Klubu.

Integralną częścią Komunikatu jest Regulamin używania jachtów klubowych.
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