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REGULAMIN  KLUBÓW STANICY I PORTU ODDZIAŁU 

ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO PTTK  „MORKA” W 

PŁOCKU 
 

I Teren Oddziału-Stanicy Wodnej obejmuje: 

1. Obszar ogrodzony wraz z działką przylegającą od ul. Rybaki ( od chodnika do ściany 

budynku ). Szczegóły w wyrysie i Księgach Wieczystych. 

2. Nabrzeże - od ogrodzenia na bulwarze z zachodu na całej długości działki (do 

połączenia z działką Szkółki Żeglarskiej ) 

3. Port jachtowy – akwen wyznaczony ogrodzeniem na bulwarze, do ogrodzenia za 

Szkółką Żeglarską wzdłuż niego na zachód do rzeki Wisły 

II Wstęp na teren dozwolony dla: 

1. Członków klubów, Oddziału, ich rodzinom oraz osobom będącym w ich towarzystwie. 

Członkowie klubów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo 

zaproszonych osób oraz ewentualne szkody przez nich wyrządzone 

2. Kontrahentom Oddziału oraz osobom korzystającym odpłatnie z pola namiotowego. 

3. Osobom uczęszczających na kursy organizowane w Stanicy 

4. Załogom przybyłych jachtów, które zgłosiły i opłaciły u bosmana swój pobyt w porcie. 

5. Osobom zaproszonym lub uczestnikom imprez sportowo-turystycznych 

organizowanych na terenie Stanicy przez okres trwania imprez. 

UWAGA: Sympatycy jachtingu oraz osoby zainteresowane sprzętem i sportami 

wodnymi chcące wejść na teren Stanicy mają obowiązek zgłosić to do Bosmana. Osoby  

niedopełniające tego obowiązku będą traktowane jak intruzi zamierzający uszkodzić 

sprzęt lub dokonać kradzieży. 

III Stanica jest czynna w godzinach 06:00 do 22:00  poza tym 
czasem na terenie mogą przebywać : 

1. Osoby biwakujące na polu namiotowym 

2. Załogi jachtów zgłoszonych na pobyt nocny w porcie 

3. Osoby  biorące udział w odbywających się imprezach 

ODSTĘPSTWO  od tych zasad winno być uzgodnione z Bosmanem 

 

W GODZINACH 22:00-06:00 OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA. 
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IV Port jachtowy 

1. Pomosty pływające oraz stałe, przeznaczone są wyłącznie do cumowania jednostek 

pływających zgodnie z ustalonym planem i bieżącymi decyzjami Bosmana. 

2. Port zarządzany  jest przez Bosmana (tel. 516 067 215 (24) 262 25 43 ) . 

Sezon nawigacyjny trwa od 01.04 do 31.10. 

3. W porcie zabrania się: 

A. Kąpieli w akwenie wodnym na obszarze Portu  

B. Połowu ryb ( wędkowania ) 

C. Wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości poza wyznaczonymi do tego 

pojemnikami 

D. Hałasowania i używania nagłośnienia bez uzgodnienia z Bosmanem 

E. Zakłócania ładu i porządku w tym spożywania alkoholu na jachtach 

F. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Portu wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych 

G. Zabrania się wprowadzania na teren Portu psów bez kagańca i smyczy, a każdy 

właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim.  

H. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy 

lub uciążliwy dla Bosmana  Portu, Armatorów oraz innych osób przebywających na 

obszarze Portu. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania 

ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00. 

I. Operator Portu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków 

załogi, straty lub uszkodzenia jednostki pływającej znajdującej się na obszarze Portu 

jeżeli nie są przez niego zawinione. 

J. Armator  ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej 

załogi, w szczególności za zniszczenie wyposażenia Portu Jachtowego, za uszkodzenia 

innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska 

K. Na terenie Portu zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

L. Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu zobowiązane są do 

podporządkowania się   poleceniom Bosmana Portu oraz przestrzegania niniejszego 

regulaminu, łącznie z obowiązkiem zmiany miejsca postoju czy też wyjątkowo, 

opuszczenia terenu Portu.  
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   Sygnały portowe- flagi, sygnały świetlne, sygnały akustyczne: 

Ciągłe bicie w dzwon lub syrena przez 30 sek. – ALARM – tonie człowiek lub sprzęt 

FLAGA MKS „B” – zrefować żagle – białe światło stałe 

FLAGA MKS „C” – nie opuszczaj portu – zalecenie 

FLAGA MKS „P” – schroń się do portu- pomarańczowe światło błyskowe 

UWAGA: W czasie imprez obowiązują sygnały przewidziane Instrukcją Żeglugi 

 

V Bosman 

1. Wyznacza miejsca do cumowania nowoprzybyłym jachtom 

2. Kieruje akcjami ratowniczymi w porcie 

3. Ma prawo zażądać opuszczenia portu przez jachty obce, których załogi nie 

przestrzegają niniejszego regulaminu, łamiąc zasady etyki, etykiety żeglarskiej 

4. Może wydawać wiążące polecenia osobom przebywających na terenie portu 

VI Prawa członków klubów 

1. Prawa członków PTTK zgodnie ze Statutem PTTK ( prawa ogólne ) 

2. Prawa szczególne: 

A - Korzystanie z urządzeń i sprzętu Oddziału po uzgodnieniu z Bosmanem 

B – Cumowanie sprzętu w porcie, przetrzymywanie posezonowe jachtów na 

terenie Stanicy w miejscach i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału 

VII Obowiązki członków klubów PTTK „MORKA”  

1. Obowiązki ogólne zgodnie ze statutem PTTK i regulaminu klubu 

2. Prawa szczególne 

A- Brać udział w pracach związanych z utrzymaniem terenu Oddziału poprzez 

efektywne odpracowanie ilość godzin  ustalonych przez Zarząd Oddziału 

B- Utrzymywać na bieżąco należyty porządek w obrębie jachtu podczas 

zimowego składania na placu oraz po jego zwodowaniu 

C- Dbać o mienie Oddziału oraz ponosić konsekwencje, w tym finansowe za 

szkody spowodowane osobiście lub osoby, za które jest odpowiedzialny ( pkt. 

ust. 1 ) 

D- Każdorazowo zgłaszać Bosmanowi fakt udzielenia zezwolenia na korzystanie z 

własnego sprzętu przez rodzinę lub inne osoby. 

E- Zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Stanicy i 

reagować na ich niewłaściwe zachowanie 

F- Przy wjeździe/wyjeździe obowiązkowo osobiście zamykać bramę i furtkę 

G- Uczestniczyć w imprezach i regatach organizowanych przez Kluby i Oddział 
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H- Wykonywać zalecenia przekazane przez Bosmana, Komandorów i Członków 

Zarządu Oddziału 

VIII Zasady przyjęć do klubów : 

Zasady przyjęcia do klubów zostały ujęte  w Statucie Oddziału, Statutach Klubów, 

odrębnym regulaminem dostępnym w Zarządzie Klubów i Oddziału. 

IX Postanowienia końcowe 

1. Bezwzględnie zabrania się używania grzejników elektrycznych oraz innych 

urządzeń  bez nadzoru w czasie remontów jak i zimowania jachtów 

2. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym 

3. Paliwa do silników, oraz inne łatwo zapalające się materiały 

przechowujemy w magazynie paliw lub na własnym jachcie. Zabrania się 

przechowywania paliw i materiałów łatwopalnych w szafkach i innych 

pomieszczeniach. 

4. Przebywający na terenie Stanicy obowiązany jest przestrzegać przepisy 

BHP i PPOŻ oraz zachować czystość w użytkowanych pomieszczeniach 

5. Parkowanie samochodów dozwolone jest  tylko w obrębie wyznaczonych i 

oznakowanych parkingów 

6. Wprowadzenie na teren Stanicy jachtu członka klubu wymaga zgody 

Zarządu Oddziału. 

7. Zarząd Oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 

hangarach, pomieszczeniach klubowych i w rejonie portu. 

8. Wszyscy użytkownicy Stanicy i Portu obowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do innych 

doraźnych  poleceń. W stosunku do nieprzestrzegania wymienionych 

postanowień będą wykorzystywane środki przewidziane prawem do 

wykluczenia z Klubu włącznie. 

9. Wykładnia interpretacyjna niniejszego Regulaminu należy do Zarządu 

Oddziału i do niego należy kierować wszelkie skargi i zażalenia na piśmie 

  

 

ZARZĄD ODDZIAŁU ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO 

PTTK „MORKA” PŁOCK 

SYLWESTER  CICHECKI 

PREZES 


