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Przepisy porządkowe przystani żeglarskiej  

 

1. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym  spełniającym funkcje:  

          a/ bazy lokalowo-technicznej ( hangar )                                                                                                            

          b/ portu jachtowego 

2. Obszar przystani obejmuje teren wokół hangaru, urządzenia, pomosty i nabrzeża 

3. Korzystający z przystani mają obowiązek : 

 Przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów BHP i PPOŻ, ustawy o 

bezpiecznym uprawianiu sportów wodnych, 

 Brać czynny udział w akcjach ratunkowych ( zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami) 

4. Korzystanie ze sprzętu pływającego : 

 Warunkiem nieodpłatnego korzystania ze sprzętu jest: opłacenie na bieżąco składek 

członkowskich i odpracowania godzin na rzecz hufca 

 Do rozpoczęcia sezonu żeglarskiego powinno być odpracowanych 10h. Pozostałe 5 

godzin może być odpracowane do końca sezonu. 

 Dopuszczalne jest pływanie przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego przy częściowo 

odpracowanych godzinach . 

 W imprezach żeglarskich, prowadzenie jednostki, pełnienie funkcji załogi, sędziego 

regat, asekuracji czy tez innych koniecznych funkcji traktowane jest jak odpracowanie 

godzin. 

 W przypadku braku opłaconych składek członkowskich korzystanie z jednostek 

pływających jest odpłatne. 

 Członek kręgu nie może zabierać na pokład osób spoza kręgu w celach komercyjnych, 

korzystając z jednostki nieodpłatnie. Dla pływań w celach komercyjnych obowiązuje 

cennik. 

 Osoby które się zadeklarują i przystąpią do działania stają się opiekunami danej 

jednostki. Pod hasłem działania należy rozumieć przygotowanie jednostki do sezonu, 

bieżące naprawy, czyszczenie itd. Do zabezpieczenia jej na zimowanie. Opiekunowie 

jednostek mają pierwszeństwo do korzystania z niej w organizowanych imprezach 

oraz poza nimi. 

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do hangarów, magazynów bez zgody bosmana. 

Sprzęt wydaje i przyjmuje bosman, lub upoważniony przez niego instruktor. 

6. Za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie przystani nie odpowiadamy. 

7. Wszelkie życzenia bądź skargi składać u bosmana 

8. O planowanych imprezach sportowych ( treningi) bosman jest informowany przez 

organizatora osobiście lub telefonicznie chyba, że impreza jest wpisana w 

zatwierdzony kalendarz imprez hufca. 

9. Hangarem oraz bazą sprzętową znajdującą się na przystani zarządza Krąg Starszyzny 

„Bajdewind” , a z jego upoważnienia - bosman oraz upoważnieni przez niego 

instruktorzy. Wyjątek imprezy zorganizowane 



10. W przypadku planowanych imprez z udziałem gości należy powiadomić o tym fakcie 

komendanta kręgu lub bosmana. 

11. Na przystani obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków 

odurzających i palenia tytoniu. 

 

Przepisy dotyczące żeglugi 

 

1. Prowadzący jacht przed rozpoczęciem żeglugi jest obowiązany odnotować w 

książce pływań : nazwę i numer jachtu, nazwisko prowadzącego, liczbę 

członków załogi, datę i godzinę rozpoczęcia rejsu, przypuszczalny termin 

powrotu oraz po zakończeniu rejsu odnotować datę i godzinę powrotu, jak i 

uwagi o zdarzeniach lub wypadkach w trakcie rejsu, jeśli takie miały miejsce. 

2. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać do bosmana. Koszty naprawy 

pokrywa winny uszkodzenia. 

3. Za porządek oraz sprawność techniczna urządzeń, jednostek pływających 

odpowiada w kolejności : opiekun jachtu, bosman. 

4. Wszelkie naprawy sprzętu muszą odbywać się w konsultacji z komendantem 

kręgu lub bosmanem. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw bez 

ich zgody . (Należy uzgodnić zakres prac, technikę wykonania, rodzaj 

materiałów, sposób finansowania ) 

5. Do samodzielnego prowadzenia jachtu uprawnieni są żeglarze posiadający 

kwalifikacje potwierdzone właściwym patentem. 

6. Osoby , które nie ukończyły 18 roku życia , a posiadają uprawnienia 

żeglarskie mogą uprawiać żeglarstwo w wyznaczonym akwenie pod nadzorem 

pełnoletniego żeglarza jachtowego bądź sternika motorowodnego. 

7. Podczas pływań, przy pomoście powinna być przygotowana jednostka 

ratownicza, wyposażona w koło ratownicze, rzutkę, wiadra oraz dodatkowe 

kamizelki ratownicze. Jednostka ta nie może być wykorzystywana w tym 

czasie do innych celów. 

8. W czasie obozów , pływań treningowych, regat odpowiedzialność za akcję 

ratowniczą przenosi się na organizatora imprezy. 

9. Wszystkie jednostki pływające są zobligowane udzielić pomocy w wodzie 

potrzebującym. 

10. Samowolne wyjście z przystani na wodę jest zabronione. 

11. W czasie pływań obowiązuje nakaz stosowania środków bezpieczeństwa (np. 

kamizelka asekuracyjna bądź ratunkowa), chyba że kapitan jednostki na swoją 

odpowiedzialność zarządzi inaczej. 

12. Bosman lub upoważniony przez niego instruktor może odmówić pozwolenia 

na wyjście na wodę jednostce w  przypadku, gdy; 

 Warunki atmosferyczne przekraczają dopuszczalne możliwości 

żeglugowe jednostki. 

 Gdy prowadzący lub załoga nie spełnia  wymagań określonych w 

wymaganiach dotyczących bezpiecznego uprawniania sportów 

wodnych. 

 Brak pisemnej zgody rodziców na uprawianie żeglarstwa i 

samodzielnego prowadzenia jednostek ( zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami) dotyczy osób niepełnoletnich nie będących 

członkami ZHP. 

 Bosman lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę stwierdziła 

niesprawność techniczną danej jednostki. 



 Po powrocie z pływania osoby korzystające ze sprzętu zobowiązane 

są do sklarowania łodzi oraz zdania sprzętu bosmanowi.. 

 Każda jednostka posiada swój komplet wyposażenia. Zakazuje się 

używać osprzętu z innych jednostek., 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Za pilnowanie przestrzegania regulaminu odpowiada bosman 

przystani oraz wszyscy członkowie kręgu ( z wyjątkiem imprez 

zorganizowanych, gdzie odpowiedzialność spada na osobę 

odpowiedzialną za organizację imprezy) 

2. Na przystani obowiązuje zakaz spożywania napojów 

alkoholowych, środków odurzających i palenia tytoniu. 

3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad ogólnie 

przyjętej etykiety żeglarskiej  i prawa harcerskiego . 

4. Wszystkie osoby przebywające na przystani żeglarskiej 

obowiązuje przestrzeganie regulaminu Ośrodka. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

obowiązują powszechne przepisy. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca  2010 roku. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


