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REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO
W COS-OPO W GIŻYCKU
1. Port jachtowy jest miejscem postoju jachtów – wg obowiązującego cennika, który
jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
2. Miejsce i sposób cumowania wyznacza dyżurny Bosman Kapitanatu Portu.
3. Opłata portowa obejmuje postój jachtu (jedno stanowisko cumownicze), korzystanie
ze śmietników i wody do kanistrów.
4. Doba postojowa trwa od godziny 1200 do godziny 1200 dnia następnego.
5. Z opłaty portowej zwolnione są załogi jachtów czarterowych z portu COS - OPO
w Giżycku.
6. W porcie mają prawo cumować jednostki pływające, których sternicy uzyskali na to
zgodę Bosmana.
7. W porcie obowiązuje zakaz pływania na żaglach.
8. Wychodzenie z portu i wchodzenie do portu odbywać się może wyłącznie na
wiosłach lub silniku.
9. Zaleca
się
zachowanie
szczególnej
ostrożności
przy
manewrowaniu
i cumowaniu. W porcie obowiązuje porządek cumowania oraz posiadanie
i używanie odbijaczy.
10. Za szkody wyrządzone przy manewrowaniu, wadliwe zacumowanie jachtu,
odpowiedzialność materialną ponosi właściciel jachtu lub sternik, z winy którego
powstała szkoda.
11. Na terenie portu obowiązują ogólne przepisy żeglugowe.
12. Zgodnie z dobrą praktyką żeglarską każde wejście i wyjście z portu musi być
odnotowane w książce portowej. Wpisu dokonuje właściciel lub sternik jachtu.
13. Podczas postoju jacht powinien być sklarowany, a wszystkie rzeczy na pokładzie
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
14. W basenie portowym zabrania się wytwarzania wysokiej fali przez motorówki, skutery
wodne i jachty motorowe.
15. W porcie oraz w obrębie jachtu należy zachować czystość i porządek (zakazuje się
wyrzucania śmieci do wody i na nabrzeże portowe, wylewania płynów za burtę,
mycia naczyń w basenie portowym itp.).
16. W basenie portowym zabrania się kąpieli, palenia ognisk i rozbijania namiotów na
terenie portu. Użytkownicy portu zobowiązani są do przestrzegania znaków zakazu i
ostrzegawczych ustawionych na nabrzeżu.
17. Na terenie portu zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających, jak też
przebywania na tym terenie w stanie wskazującym na ich spożycie.
18. Dzieci mogą przebywać na terenie portu tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub
opiekunów, a dzieci nie umiejące pływać powinny być zabezpieczone w kamizelki
ratunkowe.
19. Psy na terenie portu muszą poruszać się na smyczy i w kagańcu.
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20. W porcie i otaczającym go terenie obowiązuje cisza nocna w godzinach
od 2200 do 600.
21. Wchodzenie i wychodzenie z portu dozwolone jest tylko w porze dziennej
tj. od świtu do zmroku.
22. Wjazd i postój pojazdów samochodowych na terenie portu jest zabroniony.
Za zezwoleniem Ochrony dopuszcza się wjazd pojazdu na teren portu i postój
w wyznaczonym miejscu na czas rozładunku, nie dłużej jednak niż 30 minut.
W przypadku przekroczenia tego limitu czasowego Ochrona uprawniona jest do
usunięcie pojazdu na parking COS - OPO w Giżycku na koszt właściciela pojazdu.
23. Właściciele/armatorzy zobowiązani są do oznaczenia swoich jednostek i posiadania
aktualnych dokumentów rejestracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
24. Właściciel/armator jachtu zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia
jachtu przed kradzieżą i włamaniem.
25. Użytkowników portu obowiązują ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
26. COS – OPO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki ewentualnej
kradzieży jachtu/motorówki lub ich elementów wyposażenia.
27. Do korzystania z jachtów i łodzi należących do COS - OPO w Giżycku uprawnione są
spełniające wymagania określone obowiązującymi przepisami dotyczącymi
uprawiania żeglugi śródlądowej.
28. Wypożyczenie sprzętu niepełnoletnim może mieć miejsce wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych z zachowaniem pkt. 27 niniejszego
Regulaminu.
29. Użytkownicy portu zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu i
poleceń Bosmana w zakresie ustaleń przewidzianych niniejszym regulaminem.
30. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu może spowodować zakaz
korzystania z portu.

DYREKCJA COS-OPO W GIŻYCKU

