
REGULAMIN  PORTU     PTTK  „MORKA” 
 

1. Port jest miejscem postoju jachtów żaglowych, motorowodnych i łodzi z napędem 

przyczepnym za wyjątkiem łodzi rybackich. 

2. W imieniu Zarządu portem zarządza  Bosman któremu przysługuje prawo 

egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Port jest czynny od godziny 06:00 do 22:00.Przebywanie na terenie portu poza 

wyznaczonym czasem należy uzgodnić z Bosmanem.  

4. Sezon nawigacyjny trwa od 01-IV do 30-X 

5. Niezrzeszeni w PTTK „MORKA” cumują do pomostu dla Gości a następnie są 

zobowiązani zgłosić swoje przybycie do Bosmana i ewentualnie przestawić jacht w 

inne wskazane miejsce. 

6. Jachty cumują prostopadle do pomostów 

7. Miejsca postojowe na wodzie jak i na lądzie są płatne- nie dotyczy członków klubu 

PTTK „MORKA” 

8. Opłata za postój upoważnia do korzystania z sanitariatów i poboru wody pitnej w 

godzinach otwarcia portu. 

9. Istnieje możliwość odpłatnego przechowywania silnika przyczepnego w hangarach 

portu 

10. Użycie slipu do wodowania lub wyciągania jachtu jest odpłatne i należy je uzgodnić z 

Bosmanem oraz dokonać opłaty zgodnie z cennikiem. 

11. Pojazdy członków klubów PTTK „MORKA” oraz armatorów dokonujących opłaty 

komercyjne parkowane są na wyznaczonym do tego parkingu. Parkowanie wszelkich 

pojazdów w innym miejscu bez uzgodnienia z Bosmanem będzie karane. 

12. Zarządzający portem nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy wyrządzone przez 

osoby trzecie 

13. Powyższe dotyczy również pozostawionego mienia, w tym jachtów i pojazdów. 

Administrator i zarządca portu nie ponoszą odpowiedzialności również za straty 

spowodowane przez siły natury.  

14. Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w hangarach, 

pomieszczeniach klubowych i w rejonie portu. 

15.  Osoba winna powstałych strat w mieniu należącym do Oddziału lub osób trzecich 

ponosi koszty ich usunięcia i przywrócenia stanu poprzedniego. 

16. Niniejszy regulamin Portu jest integralną częścią Regulaminu Klubów i Stanicy  

 



Zakazuje się 
 

 Wytwarzania fali w obrębie basenu portowego 

 Spożywania alkoholu na środkach pływających i przebywania na nich w obrębie portu 

 Dzieci do 14 lat mogą przebywać w porcie tylko pod opieką dorosłych  

 Wchodzenie na pomosty osób postronnych oraz zaproszonych bez nadzoru zapraszającego 

 Używania ognia otwartego oraz korzystania ze środków elektrycznych pozostawionych bez 

nadzoru 

 Palenia papierosów  poza miejscem do tego wyznaczonym 

 Kąpieli w basenie portowym 

 Połowu ryb w basenie portowym 

 Zakłócania ciszy nocnej 

 

ZARZĄD 

ODDZIAŁU ŻEGLARSKO – MOTOROWODNEGO 

PTTK „MORKA” 

 

 


