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REGULAMIN
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Regulamin przydzielania miejsc do cumowania w porcie Oddziału Żeglarskiego PTTK „PASAT” w Koronowie-Pieczyska

1. Armatorzy zainteresowani miejscami do cumowania składają w tej sprawie pisemne
wnioski do Zarządu Oddziału w terminie do końca lutego:
1) listownie na adres siedziby OŻ PTTK „PASAT” (decyduje data doręczenia);
2) osobiście lub pocztą elektroniczną do Sekretarza Zarządu.
Dane adresowe do korespondencji znajdują się na stronie internetowej OŻ PTTK „PASAT”.
2. Wniosek winien zawierać:
1) dane wnioskującego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż zamieszkania), numer telefonu oraz ewentualnie adres poczty
elektronicznej;
2) dane jachtu: typ, długość kadłuba, zanurzenie minimalne, nazwa lub numer na burcie;
3) wskazanie rodzaju pomostu (stały lub pływający);
4) inne informacje wnioskującego.
3. Wycofanie wniosku może nastąpić tylko przed podpisaniem umowy.
4. Wnioski armatorów rozpatruje Zarząd Oddziału, a o podjętej decyzji oraz miejscu i czasie
podpisania umów, o których mowa w pkt. 6 powiadamia zainteresowanych w terminie do
20. marca listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Rozpatrując wnioski armatorów Zarząd Oddziału uwzględnia:
1) przynależność do PTTK i OŻ PTTK „PASAT”;
2) aktywność i wywiązywanie się z obowiązków członka OŻ PTTK „PASAT” (dotyczy
osób zrzeszonych);
3) przywilej „stałego klienta” jeżeli należności w latach ubiegłych regulowane były na
bieżąco i wnioskodawca nie naruszał przepisów obowiązujących w porcie.
6. Wnioskodawca, któremu przydzielono miejsce do cumowania zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy z OŻ PTTK „PASAT” do 10. kwietnia. Umowę podpisuje się
na okres od 1. maja do 15. października.
7. W uzasadnionych przypadkach termin podpisania umowy i okres jej obowiązywania mogą być inne.
8. Za udostępnienie miejsca do cumowania OŻ PTTK „PASAT” pobiera opłaty według obowiązującego cennika.
9. Miejsca do cumowania na „główkach” pomostów zarezerwowane są dla gości. Opłaty za
te miejscach pobierane są według zasad określonych w cenniku usług portowych.
10. Bosmanowi portu przysługuje prawo udostępnienia nierozdysponowanych miejsc do
cumowania osobom, które nie podpisały umów określonych w pkt. 6 i 7 jednak nie dłużej
jak na siedem dób nieprzerwalnie. Opłaty za te miejscach pobierane są według zasad
określonych w cenniku usług portowych.
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