REGULAMIN
przystani jachtowej Y. C. „ARCUS”
Postanowienia ogólne
1. Przystań jachtowa Stowarzyszenia Yacht Club „Arcus” jest położona na terenie
Ośrodka Żeglarskiego w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej 7 A nad Jeziorem
Rajgrodzkim.
2. Administratorem przystani jest Zarząd Klubu, a w jego imieniu Bosman.
3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu
oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
4. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
a) portu jachtowego,
b) bazy lokalowo - technicznej Klubu,
c) bazy szkoleniowo- sportowej,
5. Obszar przystani obejmuje pomosty, nabrzeże wraz z akwenem oraz wszystkie
budynki i urządzenia.
6. Akwen przystani obejmuje obszar naturalnej zatoki Jeziora Rajgrodzkiego
pomiędzy pomostami klubowymi oraz zewnętrzny pas wody oznaczony bojami
nawigacyjnymi.
7. Akwen szkoleniowy określają każdorazowo instruktorzy prowadzący szkolenie.
Przepisy porządkowe przystani
1. Teren przystani jest terenem otwartym.
2. Przystań jest monitorowana całodobowo poprzez zainstalowane kamery,
których obraz jest rejestrowany i emitowany na żywo w Internecie.
3. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do
podporządkowania się doraźnym poleceniom Bosmana lub dyżurującego
członka Klubu.
4. Bosman urzęduje w budynku ośrodka żeglarskiego.
5. Sprzęt prywatny może być przechowywany na terenie przystani w miejscu
wyznaczonym przez Bosmana. Za przechowywanie sprzętu pobierana jest
opłata.
6. Warsztat przeznaczony jest wyłącznie na potrzeby klubu.
7. Główny pomost manewrowy mogą użytkować wyłącznie członkowie klubu i ich
goście. Przy tym pomoście w wyznaczonych miejscach cumują łodzie klubowe
i członków Klubu.
8. Nie wolno wchodzić i przebywać na jachtach i sprzęcie pływającym bez wiedzy
i zgody właściciela, jeżeli nie jest to podyktowane względami bezpieczeństwa
lub koniecznością zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniem.
9. Turyści, klienci wypożyczalni, grupy zorganizowane i osoby zainteresowane
sportem żeglarskim, mogą przebywać na terenie przystani stosując się do
niniejszego regulaminu.
10. Na terenie przystani oraz w czasie korzystania ze sprzętu pływającego
zabronione jest spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie wskazującym
na jego wcześniejsze używanie.
11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
12. Korzystanie z energii elektrycznej na pomostach dozwolone jest tylko przy
wykorzystaniu przyłączy z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym.
13. Blokowanie slipów i przejazdów łodziami i przyczepami jest niedozwolone,
za wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
14. Biwakowanie na terenie przystani, bez zgody Bosmana, jest zabronione.
15. Rozpalanie ogniska jest dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu po uprzednim
zgłoszeniu u Bosmana.

16. Kąpiel na terenie przystani jest zabroniona.
17. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu przystani oraz wód
jeziora.
18. Biwakowanie na terenie przystani bez zgody Bosmana jest zabronione.
19. Zwierzęta mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właścicieli i na
krótkiej smyczy. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości
wynikających z pobytu zwierzęcia na przystani.
20. Wjazd samochodów i parkowanie na terenie przystani jest dozwolone po
uzyskaniu zgody Bosmana.
21. Wędkowanie z łodzi na terenie przystani jest zabronione.
22. Łodzie wędkarskie mogą cumować do pomostów i nabrzeży przystani jedynie
w wyznaczonych miejscach.
23. Członkowie klubu oraz osoby korzystające z usług klubu niszczące lub
uszkadzające sprzęt, stanowiący własność klubu ponoszą odpowiedzialność
materialną oraz statutową za wyrządzone szkody.
24. Slipowanie jednostek, wwożenie i wywożenie z terenu przystani transportem
kołowym, wymaga uzgodnienia z Bosmanem.
25. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynku przystani i pomostów,
niezgodnie z ich przeznaczeniem jest zabronione.
26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na przystani przez
członków klubu jak i osoby obce.
27. Członkowie Klubu mają prawo do użytkowania świetlicy oraz kambuzu.
28. Prawo korzystania ze świetlicy mają osoby obce za zgodą Kierownika Ośrodka
po uprzednim uzgodnieniu wolnego terminu i dokonaniu opłaty.
29. Żeglarze, którzy wyrządzili szkody na terenie przystani zobowiązani są zgłosić
to Bosmanowi i niezwłocznie dokonać naprawy lub pokryć jej koszty.
Przepisy dotyczące żeglugi
1. Samodzielne prowadzenie jachtu i innego sprzętu klubowego regulują ustawy
i rozporządzenia państwowe.
2. Prowadzący jacht i inny sprzęt pływający przed rozpoczęciem rejsu jest
każdorazowo obowiązany poinformować Bosmana o przypuszczalnym terminie
powrotu. Obowiązek ten dotyczy użytkowników sprzętu klubowego jak
i armatorów prywatnych.
3. Prowadzący jacht jest odpowiedzialny za:
a) zapewnienie na jachcie środków ratunkowych,
b) zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi stanu technicznego
jachtu,
c) porządek i dyscyplinę na jachcie,
d) skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
e) szkody wyrządzone w czasie żeglugi.
4. Prowadzący jacht ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie
i zdrowie załogi prowadzonego przez siebie jachtu, również wtedy, gdy oddaje
ster w ręce członka załogi,
5. Żeglarze poniżej 16 roku życia mogą pływać jedynie pod nadzorem osoby
pełnoletniej.
6. Zabrania się korzystania z łodzi motorowych za wyjątkiem prowadzenia
szkolenia, akcji ratunkowych, zabezpieczenia podczas organizowanych imprez
i zajęć. Dozwolone jest odchodzenie i dochodzenie do pomostu jachtami
z silnikami pomocniczymi.
7. Zabrania się wytwarzania fal w basenie portowym.
8. Cumować do pomostów i nabrzeży przystani mogą jedynie jachty członków
Klubu oraz goście w wyznaczonych miejscach.

9. Zabrania się pozostawiania w wodzie luźnych cum, przymocowanych do
pomostu lub boi.
10. Prawo użytkowania klubowego sprzętu pływającego mają także osoby obce,
na zasadach określonych w regulaminie wypożyczalni sprzętu pływającego.
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
1. Zachować szczególną ostrożność przepływając pod linią energetyczną oraz
upewnić się czy wysokość masztu nie przekracza wysokości wymienionej na
znakach nawigacyjnych (uwaga linia energetyczna).
2. Zabrania się jazdy rowerami po pomoście.
3. Zabrania się plażowania na pomoście.
4. Pomosty są pomostami żeglarskimi i nie posiadają barierek ochronnych
w związku z tym osoby znajdujące się na nich zobowiązane są do zachowania
szczególnej ostrożności.
5. Każda osoba w razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego zobowiązana jest niezwłocznie zorganizować akcję ratowniczą przy
pomocy wszelkich dostępnych środków i w razie potrzeby wezwać służby
ratunkowe (tel 112).
6. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są w szczególności:
a) koła ratunkowe,
b) tyczki lub bosaki,
c) łodzie wiosłowe lub motorowe.
7. Koła ratunkowe są rozmieszczone na pomostach.
8. Na przystani obowiązuje zakaz:
a) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych
substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
b) spalania silnie dymiących substancji,
c) mycia samochodów.
9. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na
przystani.
10. Każdy z członków klubu jest zobowiązany uniemożliwić prowadzenie
jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy
powszechne.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może odstąpić od postanowień
niniejszego Regulaminu z wyjątkiem punktów dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.
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