REGULAMIN MARINY
1.Zarządcą Centrum Sportów Wodnych zlokalizowanego przy ul. Jachtowej 38 w Dźwirzynie jest
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny i korzystające z jej obiektu są zobowiązane do
zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Obsługę
Mariny.
3. Marina przyjmuje jednostki o dł. kadłuba do 8 m.
4. Zezwolenia na slipowanie i cumowanie jednostek udziela Obsługa Mariny.
5. Cumowanie i postój jednostek pływających dozwolony jest w miejscach do tego wyznaczonych przez
Obsługę Mariny zgodnie z obowiązującą taryfą opłat. Opłatę wnosi się gotówką z góry za
zadeklarowany czas postoju.
6. W przypadku, gdy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona
opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni. Jednostka, która nie
ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosowych dokumentów zostanie
zobowiązana przez Zarządcę przystani do natychmiastowego opuszczenie przystani.
7. Rejestr jednostek cumujących prowadzi Obsługa Mariny.
8. Wszelkie formalności związane z postojem jednostki wraz ze stosowną opłatą dokonuje się
bezpośrednio po zacumowaniu u Obsługi Mariny. Obsługa Mariny może żądać okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
9. Do osób cumujących jednostki należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub
kradzieżą.
10. Łodzie należy cumować do kei w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania
innym jednostkom. Fały powinny zostać zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.
11. Na polecenie Obsługi Mariny załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na inne wskazane
miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń personel
może dokonać zastępczego przecumowania jednostki na inne miejsce.
12. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz
przepisów przeciwpożarowych.
13. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpiecznie dla ludzi,
jednostek pływających lub przystani.
14. Jednostki pływające z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po przystani
z minimalną prędkością. Zabrania się prowadzenia ćwiczeń manewrowych wewnątrz przystani.
15. Załoga, która chce skorzystać z usług podnoszenia lub wodowania jednostki jest bezwzględnie
zobowiązana do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz poleceń wydawanych przez Obsługę
Mariny.
16. Zabrania się w pasie 10 m od nabrzeża poruszania się pojazdami mechanicznymi oraz ich postoju.
17. W budynku, na terenie obiektu oraz akwenie wodnym Mariny zabrania się:
a) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki, wszelkich nieczystości powinny być
posegregowane i w zamkniętych workach umieszczane w odpowiednich pojemnikach;
b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób
umożliwiający przedostania się zanieczyszczeń do środowiska;

c) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody
Zarządcy przystani;
d) wleczenia kotwic i używania sygnałów dźwiękowych;
e) prowadzenia handlu i działalności zarobkowej;
f) skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu jachtowego;
g) slipowania jednostek bez zgody Obsługi Mariny;
h) korzystania z urządzeń i wyposażenia przystani niezgodnie z przeznaczeniem;
i) parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;
j) mycia samochodów i przyczep;
k) picia alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym;
l) łowienia ryb na nabrzeżach i pomostach;
m) tarasowania dróg pożarowych;
n) używania otwartego ognia, grillowania lub rozpalania ogniska bez wiedzy personelu obiektu i poza
miejscami wyznaczonym;
o) plażowania
p) pozostawiania dzieci bez opieki;
r) wprowadzania psów bez smyczy. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim
s) poruszania się rowerkami cztero oraz trzykołowymi (tzw. gokardami).
18. Właściciele jednostek pływających są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości swoich jednostek
pływających oraz miejsca ich cumowania.
19. W przypadku łamania regulaminu przez załogi jednostek, wynajmujący może zażądać opuszczenie
przystani w trybie natychmiastowym.
20. Osoby niepełnosprawne powinny znajdować się na pomoście pod opieką opiekuna.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.
TELEFONY ALARMOWE
112 Europejski numer alarmowy
997 Policja

998 Straż pożarna
999 Pogotowie

