
Regulamin przystąpienie do klubów Oddziału Żeglarsko-
Motorowodnego PTTK „MORKA” 

 
1. Osoba chcąca wstąpić do klubu żeglarskiego lub klubu motorowodnego, w pierwszej 

kolejności powinna złożyć podanie o przyjęcie do Oddziału PTTK „Morka”. W tym celu 
składa podanie do Zarządu Oddziału Żeglarsko-Motorowodnego PTTK „Morka”. 
Zarząd opiniuje podanie i po jego zatwierdzeniu wydaje legitymację członkowską. 

 
2. Po otrzymaniu legitymacji, nowy członek PTTK „Morka” może ubiegać się o 

wstąpienie do wybranego przez siebie klubu – zgodnie z regulaminem stanicy, 
obowiązującym w danym roku kalendarzowym. 
 

3. Członek PTTK „Morka” składa podanie o przyjęcie do wybranego przez siebie klubu – 
żeglarskiego lub motorowodnego – na ręce jego zarządu. Podanie musi być 
podpisane przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Oddziału Żeglarsko-
Motorowodnego PTTK „Morka”. Wszystkie podania są rozpatrywane pod koniec roku 
kalendarzowego tj. w grudniu. 

 
4. Po zaaprobowaniu podania przez zarząd, oraz podjęcia stosownej uchwały, członek 

PTTK „Morka” staje się członkiem klubu żeglarskiego lub motorowodnego. Okres 
członkowski rozpoczyna się od 01-01 następnego roku. 
 

5. Członek wstępujący do klubu żeglarskiego lub motorowodnego zobowiązany jest 
ponosić opłaty członkowskie: 
 
a)  W przypadku posiadania własnego sprzętu pływającego, który będzie trzymał na 

terenie klubu (basenu portowego), dokonuje jednorazowej wpłaty, czyli 
wpisowego. Wysokość kwoty wpisowej jest corocznie ustalana przez Zarząd 
Oddziału pod koniec roku kalendarzowego. Dopuszcza się rozbicie wpłaty 
wpisowej na raty na pisemny wniosek członka wstępującego do klubu oraz po 
akceptacji podania przez zarząd. Stałe opłaty klubowe członek dokonuje zgodnie z 
tabelą opłat. 
 

b) W przypadku nieposiadania własnego sprzętu pływającego, członek wstępujący 
do klubu dokonuje opłat zgodnie z tabelą opłat. Po nabyciu jednak sprzętu 
pływającego i wykazaniu woli przechowywania go na terenie stanicy, musi uiścić 
kwotę wpisową obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Na wniosek 
klubowicza, istnieje możliwość rozbicia wpłaty wpisowej na raty po uprzednim 
zaakceptowaniu wniosku przez zarząd Oddziału. Za ponad przeciętną aktywność 
na rzecz klubu Zarząd Oddziału na wniosek Zarządu klubu może zwolnić z 
wpisowego wyróżniającego się klubowicza. 

 
c) Za każdy kolejny jacht wprowadzony do portu przez członka klubu – armator 

wnosi opłatę komercyjną przez cały okres trzymania jachtu, łodzi na terenie 
klubu. 

 
6. Decyzję o wprowadzeniu jachtu na teren portu czy stanicy podejmuje Zarząd 

Oddziału. 
 



7. Opłatę wpisową w momencie zgody na wprowadzenie jachtu armator wnosi na konto 
Zarządu Oddziału płatne u bosmana. 

 
8. W sprawach nie uregulowanych powyższymi zapisami ostateczna interpretacja należy 

do Zarządu Oddziału. 


