Regulamin przystani HOW Zatoka we Wrocławiu
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Przystań HOW Zatoka jest dozorowanym miejscem postoju jednostek pływających.
Postój jednostek jest możliwy w sezonie tj. od dnia 15 marca do dnia 15 listopada.
Miejsce i sposób cumowania wyznacza bosman.
Prawo postoju na przystani HOW Zatoka posiadają członkowie i jednostki ZHR, KPH Zatoka
oraz goście przystani po uzgodnieniu postoju z bosmanem. Prawo postoju obejmuje : postój
jednostki, korzystanie z infrastruktury portowej, sanitarnej oraz ze śmietników.
Organizowanie imprez dla załóg i gości wymaga wydania indywidualnej zgody bosmana
przystani oraz uiszczenia dodatkowej opłaty na pokrycie kosztów przystani.
Na przystani obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00 rano.
Na terenie przystani obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się.
Osoby pozostawiające jednostki na terenie przystani zobowiązane są do zwrotu kosztów za
zużyte media (prąd , woda).
Na przystani oraz w obrębie jednostki należy zachować czystość i porządek (zakazuje się
wyrzucania śmieci do wody, na pomosty wylewania ścieków (opróżniania toalet) i innych
płynów zanieczyszczonych za burtę).
Jednostki zaniedbane, których właściciele nie zachowują elementarnego porządku
pokładowego będą uporządkowywane na koszt właściciela lub usunięte z miejsca
postojowego przy pomoście.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w obrębie przystani wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
Zwierzęta mogą się poruszać wyłącznie na smyczy (psy w kagańcu). Zgodę na spuszczenie
zwierzęcia ze smyczy wydaje bosman przystani, nie zwalnia to jednak właściciela z
odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia poczynione przez zwierzę.
Postój samochodów na terenie przystani jest dozwolony wyłącznie na zasadach ustalonych
indywidualnie z bosmanem przystani. Samochód musi być pozostawiony na wyznaczonym do
tego celu miejscu lub odstawiony poza teren przystani.
Właściciel/armator, zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia jednostki przed
kradzieżą i włamaniem.
Przystań HOW Zatoka nie ponosi cywilnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
nieprawidłowego zacumowania lub kradzieży jednostki i osprzętu.
Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązane są załogi i goście wszystkich jednostek
korzystających z przystani HOW Zatoka.
Podczas postoju jednostka powinna być sklarowana, a wszystkie rzeczy na pokładzie
zabezpieczone.
Właściciel/armator jednostki zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu
przystani.
Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie usunięciem osób oraz jednostek z terenu
przystani.

