
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA  KLUBOWYCH JACHTÓW NA MAZURACH 

1. Czarter łodzi przyznaje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego wniosku, który zainteresowani winni złożyć 

najpóźniej do końca lutego każdego roku Zarządowi  Klubu. Wniosek można pobrać ze strony KŻ Halny lub w 

siedzibie klubu. 

 

2. Cena czarteru jachtu ustalana jest przez Zarząd do końca stycznia każdego roku, a jej wysokość zostaje 

podana do wiadomości członków klubu przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Klubu i umieszczenie informacji na stronie internetowej. Informacja ta musi zawierać oprócz ceny czarteru, 

typy i ilość jachtów oraz określenie akwenów na jakich te jachty będą się znajdować w nadchodzącym 
sezonie.  

 

3. Jachty wypożyczane są w modułach tygodniowych, maksymalny okres czarteru przez jedną osobę nie może 

przekraczać trzech tygodni. Jachty przekazywane są w sobotę do godziny 12.00. 

 

4. Zarząd rozpatruje podania w pierwszy czwartek marca. Jachty przydzielane są w pierwszej kolejności 

klubowiczom którzy w ubiegłych latach nie korzystali, lub korzystali najmniej z czarterów oraz mają opłacone 

składki członkowskie na dany rok i nie posiadają zaległości wobec Klubu. 

 
5. Zarząd informuje o przyznanych rejsach najpóźniej w drugi czwartek marca. 

 

6. Osoby którym przyznano rejs mają obowiązek wpłacenie zaliczki w wysokości 50% ceny czarteru końca 

marca. W przypadku nie uiszczenia zaliczki Zarząd przyznaje czarter kolejnej osobie. Osoba ta zostaje o tym 

poinformowana najpóźniej do połowy kwietnia i  musi wpłacić zaliczkę do końca kwietnia. 

 

7. Jeżeli z końcem kwietnia pozostają jeszcze wolne terminy rejsów, Zarząd ma prawo przydzielić je innym 

osobom. Od tego momentu obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

8. Klubowicz ma obowiązek wpłacenia reszty kwoty, oraz podpisania umowy czarterowej, najpóźniej na 14 dni 
przed terminem rejsu.  

 

9. Zabrania się nie wykorzystywać sprzętu klubowego do celów zarobkowych bez zgody Zarządu Klubu. 

 

10. W miarę wolnych terminów Zarząd Klubu ma prawo do przyznania czarteru na dowolny okres czasu. 

 
11. Wszelkie płatności należy uiszczać na konto Klubu lub w siedzibie Klubu. 

 

12. Zarząd Klubu ma prawo odmówić czarteru. 

 

13. Wszelkie inne sprawy dotyczące czarterów, nie ujęte w niniejszym regulaminie zgłaszane przez klubowiczów i 

innych czarterujących będą rozpatrywane po wpłynięciu pisemnej informacji, do najbliższego zebrania 

Zarządu, w normalnym trybie. 

 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2011r. 

 

 

Za Zarząd 


