
I. PRZEZNACZENIE 

REGULAMIN 
Osrodka Sport6w Wodnych 

Warszawskiego Towarzystwa Wioslarskiego 
,,MARINA" Zegrze 

Osrodek Sport6w Wodnych ,,Marina" (dalej r6wniezjako ,,Osrodek") stanowi bazy szkoleniowo-rekreacyjnc! Sekcji 
Turystyki Zeglarskiej i Motorowodnej WTW i przeznaczony jest do realizacji statutowych zadan WTW, aw 
szczeg61nosci do: 

I. Rozwoju sport6w wodnych i turystyki ze szczeg61nym uwzglydnieniem dzieci i mlodziezy 

2. Krzewienia zasad kultury oraz dobrej praktyki wodniackiej. 

3. Przeprowadzania planowych szkole11 na stopnie zeglarskie i motorowodne. 

4. Organizowania regat zeglarskich i motorowodnych. 

5. Organizowania, we wsp6lpracy z wladzami samorzc!dowymi, a taki:e okrygowymi i krajowymi 
zwic!zkami zeglarskimi i motorowodnymi, masowych imprez propagujc!cych czynny wypoczynek na 
wodzie dla mieszka11c6w Warszawy i Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

II. POSTANOWIENIA OGOLNE 
I. Osrodek Sport6w Wodnych Warszawskiego Towarzystwa Wioslarskiego polozony jest w Zegrzu Poludniowym 

przy ul. Warszawskiej nr I. 

2. Nadz6r nad majc!tkiem znajdujcicym siy na terenie Osrodka sprawuje Zarzc!d WTW za posrednictwem 
Kierownika Osrodka i podleglych mu pracownik6w. 

3. W sklad kierownictwa Osrodka wchodzc!: Kierownik Osrodka oraz Bosman Osrodka. 

4. Teren Osrodkajest otwarty dla armator6w w godz. od 08 do 18 . 
5. Wjazd na teren Osrodkajest mozliwy tylko za okazaniem przepustki, kt6ra wylozona bye musi w widocznym 

miejscu w samochodzie znajdujllcym siy na parkingu Osrodka. 
6. Cale! doby w Osrodku mogc! przebywae jedynie Czlonkowie WTW, Czlonkowie wspierajc!CY, Kandydaci, ich 

goscie, zalogi cumujllce jachty, sruchacze kurs6w i szkolen organizowanych przez WTW. 
7. Kierownik Osrodka lub wyznaczeni przez niego pracownicy odm6wici prawa pobytu na terenie Osrodka osobom 

bydcicym pod wplywem alkoholu lub narkotyk6w, osobom zakl6cajcicym porzcidek lub nie stosujcicym siy do 
obowi¥ujc!cych regulamin6w. 

8. Wjazd na teren Osrodka samochodem, przyczeN pod lodziowc!jest platny wedrug corocznie publikowanego 
cennika. Kierownik Osrodka lub wyznaczeni przez niego pracownicy mogci odm6wie prawa wjazdu na teren 
pojazdom stanowicicym zagrozenie dla bezpieczenstwa lub porzcidku na terenie oraz w przypadku braku miejsc 
parkingowych. Warszawskie Towarzystwo Wioslarskie nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane 
na terenie Osrodka przez osoby trzecie. 

9. Pozostawienie samochodu na okres druzszy niz dwie doby musi uzyskae zgody Kierownika Osrodka lub 
Bosmana. 

IO. Korzystanie z urlc!dzen na terenie Osrodka jest platne wedrug corocznie publikowanego cennika. Zgody na 
korzystanie z tych urzcidzen wydaje Kierownik Osrodka lub wyznaczeni przez niego pracownicy kierujc!c siy 
zasadami bezpieczenstwa i porzcidku. 

11. Psy mozna wprowadzac wylcicznie na smyczy. Psy ras zaliczanych do niebezpiecznych muszc! bye w kagancach . 
Osoby prowadlc!ce psy zobowic!zane Sc! do natychmiastowego usuwania pozostawionych przez nie odchod6w. Za 
wszelkie szkody spowodowane przez psy calkowitci odpowiedzialnose ponoszll ich wlasciciele. 

12. Palenie ognisk dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach i za zgodc! Kierownika lub Bosmana Osrodka. 
13 . Teren i urzc!dzenia Osrodka nie mogll bye wykorzystywane do cel6w promocji lub reklamy handlowej. 

Zabronione jest umieszczanie na terenie Osrodka plakat6w, transparent6w, flag itp. majc!cych charakter 
reklamowy, bez pisemnej zgody Zarzc!du WTW. 

14. Warszawskie Towarzystwo Wioslarskie udostypniajllc na terenie OSW ,,Marina" miejsce do stacjonowania 
jacht6w i nie ponosi z tego tyturu odpowiedzialnosci cywilnej, ze wzglydu na bezprawnc! dziafalnosc os6b 
trzecich. W interesie kazdego armatora winno bye zawarcie indywidualnego i dobrowolnego ubezpieczenia 
posiadanego jachtu w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. 

15. Osoby nie przestrzegajllce zasad powyzszego regulaminu mogc! zostac usuniyte z terenu Osrodka. 
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.J, REGULAMIN PORTOWY 

Postanowienia ogolne 

1. Sezon nawigacyjny ( dalej r6wniei jako ,,sezon letni") trwa od O 1.05 do 31.10, a sezon zimowy od O 1.11 do 30.04 . 

2. Port obsrugiwany jest w sezonie nawigacyjnym w godzinach 8.00 - 18.00 z przerwit w godz. 13.00 - 13.30. 

3. W sezonie zimowym Kierownik Osrodka przyjmuje interesant6w w godz. 10.00 do 14.00. Wymagane jest 
wczesniejsze um6wienie siy na spotkanie. 

4. Szkolenia i imprezy sportowe w sezonie zimowym obsrugiwane sit po uzgodnieniu z Kierownikiem Osrodka. 

5. Cennik na dany rok dostypny jest do wgl<tdu na terenie Osrodka co najmniej od 15 lutego. Rok w rozumieniu 
Regulaminu trwa od I maja do 30 kwietnia roku nastypnego. 

Obowi~zki uiytkownikow portu 
I. Ui:ytkownikiem portu moie bye wylitcznie: 

Czlonek WTW lub Kandydat 

Czlonek wspieraj<!CY WTW 

Zaakceptowany przez Kierownika Osrodka inny Armator, kt6ry uregulowal oplaty portowe zgodnie z cennikiem 
obowiitzujitcym w Osrodku. 

2. Wlasciciele jacht6w i lodzi b<tdz ich uiytkownicy, kt6rzy zamierzajit korzystac ze stanowisk cumowniczych w 
sezonie nawigacyjnym, zobowiitzani sit do 15 marca kaidego roku zloiye stosowny wniosek w biurze 
Kierownika Osrodka. 

3. Stanowiska cumownicze przydzie\ane bydit w miary posiadania wolnych miejsc oraz zgodnie z kolejnosciit 
skladanych wniosk6w. Decyzje o przydziale stanowisk cumowniczych na sezon letni b<rdit wydawane do dnia 
20 marca, przez Kierownika Osrodka. W terminie 7 dni od daty przydzielenia miejsca naleiy wniese przedplat<r 
oplaty portowej w wysokosci 500 zl. Reszty naliczonej nalei:nosci za caly sezon letni naleiy wniese do 31 maja. 
Brak wniesionej oplaty skutkuje utratit przydzielonego miejsca. Oplaty uiszcza siy got6wkit w kasach WTW albo 
przelewem na rachunek bankowy WTW. 

4. W przypadku skladowaniajacht6w i lodzi w sezonie zimowym odpowiedni wniosek naleiy zloiyc w terminie do 
30 wrzesnia. Decyzje o przydziale stanowisk cumowniczych na sezon zimowy bydit wydawane do dnia I 0 
pazdziernika, przez Kierownika Osrodka. W terminie 7 dni od daty przydzielenia miejsca naleiy wniesc oplaty 
portow<! zgodn<t z cennikiem. 

5. Armatorzy korzystajitCY z portu w sezonie letnim muszit wyslipowac lodzie do dnia 31 pazdziernika. Po tym 
terminie lodzie wyslipowane zostanit na brzeg za dodatkowit oplatit zgodnl! z cennikiem. 

6. Armatorzy korzystajitcy z portu tylko w okresie zimowym muszit zabrac lodzie z terenu Osrodka do 
dnia 30 kwietnia. 

7. W wyjittkowych przypadkach Zarzitd WTW na wniosek Kierownika Osrodka moi:e ustalic innit zasady platnosci. 
8. Przydzielonego stanowiska nie wolno odstypowac osobom trzecim. 

9. W szczeg6lnych przypadkach, uzasadnionych kwestiami bezpieczenstwa i porzl!dku, Kierownik Osrodka ma 
prawo dokonac zmiany przydzialu stanowiska w trakcie sezonu. 

IO. W przypadku nieodebrania sprzytu w terminie ustalonym we wniosku, naliczana bydzie oplata dzienna zgodna z 
aktualnym cennikiem. Warunkiem wydania sprzytu jest uregulowanie wszelkich oplat nalei:nych Warszawskiemu 
Towarzystwu Wioslarskiemu wynikajitcych z tytutu stacjonowania sprzytu na terenie OSW Marina. 

11. W sytuacji, gdy ui:ytkownik sprzytu zalega z uiszczeniem optat ponad 50 zl zostanie wezwany na wskazany we 
wniosku adres do zaplaty zalegtej kwoty pod rygorem skierowania sprawy o zaptaty do wlasciwego sitdu. Po 
uzyskaniu prawomocnego postanowienia sitdu WTW skieruje egzekucjy do pozostawionego przez ui:ytkownika 
sprzytu. 

12. W przypadku nieodebrania lodzi przez ui:ytkownika przez okres co najmniej miesiitca od dnia zakonczenia 
cumowania, l6dz moi.e zostae bez zgody uiytkownika i najego koszt przeniesiona na inne miejsce na terenie 
Osrodka. Powyiszit procedury stosuje si<r odpowiednio do sprzytu ztoionego na terenie Osrodka. 

13 . Prace przygotowujitce lodzie do sezonu letniego powinny bye zakonczone do 3 I maja i do tego czasu jednostka 
powinna bye zwodowana. Zdanie poprzednie dotyczy tylko todzi zimujitcych na terenie Osrodka. W przypadku 
nie dotrzymania tego terminu Kierownik Osrodka moi.e przestawie l6dz w inne miejsce na koszt armatora oraz 
naliczy dodatkowe oplaty wg cennika. 

14. Armatorzy zobowiitzani Sl! do oznaczenia swoichjednostek i posiadania aktualnych dokument6w r ejestracyjnyc h 
lub innych stwierdzajitcych prawo wtasnosci sprzytu zgodnie z obowiitzujitcymi przepisami . ~ 

00-468 Warszawa, ul. M. Zaruskiego 12 
l'/ARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOSlARSKIE ~~ 
tel. 022-621 -59-76, fax 022-628-53 -54 
NIP 526-000-12-69 REG ON 0 12041805 



/ch w porcie 
I 

,,.rt. Prawo wstypu na pomosty cumownicze maj" wyl"cznie zalogi jacht6w curnuj'lcych do danego pornostu oraz 
obsluga portu. 

2. Wchodze~ie i wychodzenie z portu dozwolone jest tylko w porze dziennej tj . od switu do zmroku . 
0 plywamach nocnych naleiy powiadamiae ochrony portu. 

3. Jachty naleiy cumowae do kei i do boi cumowniczej w spos6b wykluczajc!CY zerwanie cum bcidz utrudnianie 
cumowania innym jednostkom. 

4. Na stanowiskach cumowniczych rnog<l stac jednostki nie zagraiajcice uszkodzeniern S<Isiednich lodzi. Kazda 
jednostka musi miee minimum dwa odbijacze na kazdej burcie. 

5. Cumowanie na kotwicy jest niedozwolone. 
6. Faly naleiy zabezpieczye przed wywoJywaniem halasu. 
7. Jednostki plywajl}ce cumowane w porcie powinny bye zawsze czyste, starannie sklarowane i oznaczone. 
8. Lodzie wchodzl}ce do portu zobowil}zane Sc} ustl}pie drogi jednostkom wychodzl}cym. W przepadku kolizji o 

winie rozstrzyga siy w oparciu o og61ne przepisy ieglugowe. 
9. Wszystkie jachty wchodzl}ce lub wychodzl}ce z portu zobowi<Izane Sc} do ustc}pienia prawa drogi dzieciom i 

mlodzieiy ( optymisty, 4 70-tki) ze szk6lki ieglarskiej WTW. 
10. Za szkody powstale wskutek manewrowania w porcie, zerwania siy jednostki plywajc}cej z cum itp. 

odpowiedzialnose ponosi wlasciciel Iub stemik, kt6ry te szkody spowodowat. . . 
11. PJywanie na silniku w basenie portowym dozwolone jest na minimalnej prydkosci i bez wytwarzama fal1. 

Zabrania siy plywania na iaglach w basenie portowym. 
12. W basenie portowym zabrania siy prowadzenia szkolen, uprawiania sport6w wodnych i kc}pieli . 
13. Sternicy jacht6w i lodzi wpJywajcicych goscinnie do portu cumujii do wyznaczonego pomostu i natych_mi_a~t 

meldujc} swoje przybycie u Bosmana. Pozostawienie fodzi na stanowisku bez zgody Bosmana spowoduJe JCJ 
usuniycie poza teren, na koszt Armatora. 

Bezpieczenstwo w porcie 

1. Dzieci mogc} przebywae na terenie Osrodka i korzystac zjego urzc}dzen wylc}cznie pod nadzorem i na 
odpowiedzialnose ich opiekun6w. 

2. Sprzyt ratunkowy i ppoi. znajdujiicy siy na wyposaieniu portu moie bye uiywany jedynie dla ce16w 
ratowniczych. 

3. Uzytkownik6w portu obowic}zujci og6lne przepisy w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. 
4. Uiytkownik6w portu zobowi<lluje siy do przestrzegania czystosci i porzc}dku w porcie i na terenie Osrodka. 
5. W porcie i na otaczajc}cym go terenie obowic}zuje cisza nocna w godzinach od 24.00 do 6.00. 

W przypadkach szczeg6lnych, godziny ciszy nocnej mogii bye jednorazowo zmienione przez Kierownika 
Osrodka. 

6. Wylewanie za burty jakichkolwiek nieczystosci (np. z zyzy, toalet, zmywania naczyn) spowoduje natychmiastowe 
usuniycie jednostki plywajc}cej z portu oraz powiadomienie policji . 

IV. PRZEPISY KONCOWE 

1. Prawidlowym funkcjonowaniem OSW Marina, dozorem w zakresie dbalosci o powierzony majc}tek klubu, 
bezpieczenstwo, lad i porzc}dek - zarzc}dza Kierownik Osrodka. (Dotyczy wszystkich sekcji dziaiajiicych na t 
erenie Osrodka) 

2. Z ramienia Zarzc}du WTW nadz6r sprawuje Z-ca Prezesa ds. Turystyki 

3. Uzytkownicy portu zobowic}zani Sc} do stosowania siy do polecen Kierownika Osrodka i Bosmana w zakresie u 
stalen przewidzianych niniejszym regulaminem. 

4. Nie przestrzeganie przepis6w niniejszego regulaminu skutkuje zakazem przebywania na terenie OSW Marina o 
raz korzystania zjego urzl}dzen. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Osrodka. Od decyzji Kierownika 
Osrodka przysluguje prawo wniesienia odwofania do Zarzc}du WTW w terminie 14 dni od dnia poinformowania 
o decyzji. Osoba objyta zakazem przebywania na terenie Osrodkajest zobowil}zana do odbioru, w terminie 14 
dni od dnia powiadomienia o decyzji ostatecznej, rzeczy zfoionych na terenie Osrodka. Pkt IO i 11 w rozdziale 
,,Obowic}zki uzytkownik6w portu" stosuje siy odpowiednio. 

5. Regulamin obowic}zuje od dnia zatwierdzenia przez Zarzc}d WTW 
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