Regulamin rezerwacji miejsc do cumowania sprzętu pływającego
przy kei przystani K. Ż. Halny w Zarzeczu

1. Regulamin dotyczy właścicieli jachtów lub innego sprzętu pływającego deklarujących chęć rezerwacji miejsca
przy kei KŻ HALNY w Zarzeczu.
2. Podstawą do rezerwacji miejsca do cumowania jest złożenie podania na piśmie do Zarządu Klubu na
zatwierdzonym druku, pobranym w siedzibie Klubu lub na stronie www.halny.org.pl.
3. Podanie należy złożyć każdorazowo przed nadchodzącym sezonem żeglarskim, w terminie do 1-go kwietnia.
4. Wydanie pozytywnej decyzji, nie jest wiążące dla Klubu.
5. Po przyznaniu rezerwacji miejsca przy kei, Rezerwujący zobowiązany jest podpisać z K. Ż. Halny umowę, która
jest podstawą do korzystania przez Rezerwującego z prawa do cumowania.
6. Opłaty za korzystanie z miejsca do cumowania będą pobierane w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.
7. Pełnoprawnym klubowiczom przysługuje zniżka od ustalonej opłaty w wysokości ustalonej przez Zarząd
Klubu.
8. Cennik rezerwacji na dany rok ogłaszany jest po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu na stronie internetowej
Klubu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.
9. Pierwszeństwo przy rezerwowaniu miejsc do cumowania mają pełnoprawni klubowicze K. Ż. Halny, którzy w
ubiegłych latach wywiązywali się terminowo z opłat za rezerwacje. Stosuje się przyznawanie miejsc według
stażu członkostwa w klubie.
10. Podania osób niebędących klubowiczami K. Ż. Halny, będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu w miarę
posiadanych wolnych miejsc.
11. Opłatę za rezerwacje miejsc do cumowania należy uregulować z góry, najpóźniej do 1-go dnia każdego
miesiąca lub za cały okres rezerwacji z góry. Wpłaty należy uiszczać na konto Klubu lub w siedzibie K.Ż. Halny
w Bielsku-Białej.
12. Przy rezerwacji miejsca na co najmniej 5 miesięcy i jednorazowej wpłacie za cały zarezerwowany okres,
rezerwującemu przysługuje zniżka w wysokości 10% wartości.
13. W przypadku nieterminowego uiszczania opłaty za rezerwacje miejsca, rezerwujący zobowiązany jest wnieść
do Klubu opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia.
14. Osoby chcące wynająć miejsce do cumowania w trakcie trwania sezonu żeglarskiego, winny zwrócić się do
Zarządu Klubu. Miejsca będą wynajmowane w miarę możliwości i z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla
klubowiczów.
15. Wszelkie inne sprawy dotyczące korzystania z miejsc do cumowania na terenie przystani K. Ż. Halny w
Zarzeczu, nie ujęte w niniejszym regulaminie zgłaszane przez klubowiczów i innych Rezerwujących będą
rozpatrywane po wpłynięciu pisemnej informacji, do najbliższego zebrania Zarządu, w normalnym trybie.
16. Zarząd Klubu ma prawo odmówić rezerwacji miejsca.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2011r.

Za Zarząd

