
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BAZY  
UKS NAVIGO 

 
I. Przepisy porządkowe 
1) Prawo do przebywania na terenie Bazy Klubowej mają: 
 

 Dzieci i młodzież podczas zorganizowanych zajęć klubowych oraz ich opiekunowie.  
 Załogi jachtów pływających w Klubie. 
 Trenerzy, nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia. 
 Goście Klubu.  

 
2) Na terenie Klubu zabrania się: 
 

 Parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych; 
 Slipowania jednostek bez zgody Klubu; 
 Korzystania z urządzeń lub wyposażenia Bazy nie zgodnie z ich przeznaczeniem; 
 Zaśmiecania terenu Bazy, niszczenie elementów ochrony brzegu; 
 Tarasowania przejść oraz slipu; 
 Nadużywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym. Dzieci i młodzież oraz 

trenerów w czasie pełnienia przez nich opieki nad nieletnimi obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu; 

 Używania narkotyków i środków odurzających; 
 Mycia samochodów i przyczep; 
 Wędkowania; 
 Tarasowania dróg pożarowych. 

 
3) Załoga łódki odpowiada za porządek w miejscu postoju łódki. 
4) Osoba wchodząca do budynku klubowego zobowiązana jest do oczyszczenia odzieży 
żeglarskiej i butów z piasku. Jeśli piasek, błoto zostanie wniesione to należy sprzątnąć za pomocą 
miotły i szufelki a sam piasek można wyrzucić na plac przed Klubem. 
5) Zabrania się bezzasadnego używania wody w Klubie. 
7) W szatni i pod prysznicem jest obowiązek używania klapek. 
8) Należy zwrócić szczególną uwagę podczas przechodzenia przez alejkę dla rowerów. 
9) Osoba otwierająca kluczem jakiekolwiek drzwi zobowiązana jest do ich zamknięcia. 
10) Osoba, która wychodzi z Klubu ostatnia zobowiązana jest do sprawdzenia czy nikt nie został 
na wodzie (pozostanie wózek na plaży) i do zamknięcia Klubu lub jeśli nie ma takiej możliwości 
należy poinformować Komandora Klubu. 
11) Narzędzi elektrycznych osoby pełnoletnie mogą używać na własną odpowiedzialność i w 
sposób zgodny z przepisami BHP (przypomina się, że szlifierki kątowej używa się wraz z osłoną 
tarczy i w okularach zabezpieczających). 
12) Zabrania się pozostawiania narzędzi elektrycznych podłączonych do sieci elektrycznej. 
13) Należy zabezpieczyć niebezpieczne narzędzia oraz narzędzia elektryczne przed 
nieuprawnionymi do ich użytku osobami. 
14) Należy zabezpieczyć środki i substancje chemiczne w odpowiednich opakowaniach przed 
nieuprawnionymi do ich użytku osobami. 
 



II. Przebywanie na terenie Bazy 
 
1) Załoga jachtu zobowiązana jest zabezpieczyć odpowiednio jacht podczas postoju na terenie 
Klubu oraz odpowiednio ubezpieczyć jacht przed mogącymi wystąpić ryzykami. 
2) Postój łódki w Klubie odbywa się na odpowiedzialność załogi jachtu. 
3) Klub nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na terenie Klubu, w hangarach, 
szatniach. 
4) Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Klubu. 
5) Rowery pozostawia się na własną odpowiedzialność i wymagane jest odpowiednie 
zabezpieczenie przed kradzieżą i zaparkowanie w odpowiednim miejscu. 

6)  Postój jachtów na plaży powinien odbywać się według następującej procedury : 
 zatrzymanie się  na plaży w wyznaczonym torze wodnym, 
 właściwe zabezpieczenie jachtu na plaży, 
 zgłoszenie do biura Klubu lub obecnego w Bazie trenera, 
 za prawidłowe i bezpieczne pozostawienie jednostki odpowiada jej użytkownik. 

 
7) Na akwenie toru wodnego zabrania się: 

 kąpieli, 
 kotwiczenia,  
 poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów, 
 zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu. 
 

III. Procedura wyjść na wodę i powrotów. Akwen żeglugi. 
 
1) Akwen żeglugi grupy niezorganizowanej lub pojedynczych jednostek ogranicza się w obrębie 

molo w Sopocie i molo w Brzeźnie i nie dalej niż 1,5 km w morze. 
2) Jacht opuszczający Bazę powinien zgłosić w biurze lub u trenera taki zamiar oraz określić 

godzinę powrotu. 
3) Zaleca się żeglowanie w minimum dwa jachty ze względów bezpieczeństwa i możliwości 

udzielenia pomocy. 
4) Osoby niepełnoletnie mają zakaz samodzielnego zejścia na wodę. 
5) Grupy niezorganizowane i właściciele jednostek żeglują i schodzą na wodę na własną 

odpowiedzialność i ponoszą z tego faktu wszelkie konsekwencje. 
6) Na takim jachcie przy załodze powinien znajdować się wodoodporny telefon a jego numer 

powinien być wpisany na liście wyjść i powrotów.  
7) Każda osoba przebywająca na jachcie powinna mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną. 
8) Zabrania się żeglowania na akwenach kąpielisk. 
9) Zabrania się żeglowania po spożyciu alkoholu. 
10)  Zabrania się żeglowania w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych. 
11)  Należy właściwie oszacować swoje umiejętności żeglarskie i postępować zgodnie „z dobrą    

praktyką żeglarską”. 
12)  Telefon alarmowy nad wodą - WOPR 601 100 100. 
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