Powiat Kościerski
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie

REGULAMIN PRZYSTANI
I. Stanica Wodna jest integralną częścią Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie,
związku z tym:
1. Na przystani obowiązuje niniejszy regulamin oraz inne zarządzenia dyrektora PCM, w
szczególności cennik i rozkład godzin pracy wypożyczalni.
2. Sprzęt wodny i przystań są przeznaczone do realizacji zadań statutowych PCM, w pierwszej
kolejności są udostępniane do szkolenia wychowanków i do rekreacji uczestników obozów
i biwaków młodzieżowych.
3. Za właściwą pracę wypożyczalni i przestrzeganie przepisów prawa, zasad dobrej praktyki
żeglarskiej oraz niniejszego regulaminu odpowiada kierownik wypożyczalni sprzętu
wodnego; osoby przebywające na przystani lub korzystające ze sprzętu są zobowiązane do
przestrzegania zarządzeń kierownika i bosmana.

II. PCM jest placówką oświatową, w związku z tym na przystani i sprzęcie wodnym zabrania się:
1.
2.
3.
4.

Spożywania alkoholu i substancji odurzających.
Przebywania osób w stanie intoksykacji.
Palenia tytoniu.
Niestosownego zachowania się.

III. Sprzęt wypożycza się:
1. Instruktorom zajęć żeglarskich zatrudnionym w PCM, w godzinach zajęć programowych
zatwierdzonych przez dyrekcję.
2. Opiekunom grup młodzieżowych w ramach posiadanych uprawnień i w czasie oraz na
warunkach uzgodnionych z dyrekcją PCM.
3. Odpłatnie osobom pełnoletnim w ramach posiadanych uprawnień i w czasie godzin pracy
Stanicy.
4. Za opłatą ulgową upoważnionym przez Zarząd UKS Wodniacy Garczyn członkom klubu.
5. Nieodpłatnie pracownikom PCM Garczyn.
IV. Zasady korzystania ze sprzętu:
1. Każde wypożyczenia sprzętu musi zostać odnotowane w Książce Pływań; wypożyczający
potwierdza własnoręcznym podpisem pobranie sprzętu, a kierownik lub bosman – zdanie
sprzętu.
2. Wypożyczający sprzęt wodny ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne, załogi i sprzętu.
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3. Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przed
wypłynięciem i zgłoszenia wszelkich usterek do kierownika lub bosmana.
4. Sprzętu niesprawnego nie wypożycza się – obsługa przystani usuwa usterki lub wymienia
sprzęt na sprawny.
5. Wypożyczający zostanie obciążony kosztami naprawy lub zakupu sprzętu zniszczonego lub
zagubionego.
V. Bezpieczeństwo na wodzie:
1. Łodzie żaglowe wypożycza się osobom posiadającym minimum patent żeglarza jachtowego
oraz ukończony 16 rok życia.
2. Jeśli wśród załogi znajdują się dzieci do 14 roku życia, to kierujący jednostką musi być
pełnoletni - nie stosuje się w przypadku zorganizowanych zajęć dla młodzieży.
3. Podczas zajęć zorganizowanych musi być zapewniona osłona ratownicza, zgodna z
wymogami odrębnych przepisów.
4. W czasie żeglugi na sprzęcie należącym do PCM osoby nie umiejące pływać muszą
bezwzględnie mieć nałożone kamizelki ratunkowe, a osoby umiejące pływać – kamizelki
asekuracyjne.
5. Bezpieczeństwa ludzi na jednostkach pływających strzegą dyżurni ratownicy WOPR;
wszystkich korzystających ze sprzętu pływającego PCM lub znajdujących się na pomostach
przystani obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń ratowników.
6. Liczba osób znajdujących się na jednostce pływającej nie może przekraczać dopuszczalnej
dla tej jednostki.
VI. Bezpieczeństwo na przystani:
1. Zabrania się plażowania, kąpieli i pływania wpław w obrębie przystani.
2. Zabrania się wchodzenia na sprzęt pływający bez zezwolenia obsługi przystani.
3. Uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą na pomosty wyłącznie w kamizelkach
asekuracyjnych.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
VII. Sankcje
1. Osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu kierownik lub bosman mogą
odmówić wypożyczenia sprzętu, odebrać wypożyczony sprzęt lub usunąć te osoby z terenu
przystani.
2. Wobec osób, które spowodowały straty materialne, PCM wystąpi z roszczeniami
odszkodowawczymi.
3. PCM wystąpi o zastosowanie sankcji karnych przeciwko osobom świadomie lub rażąco
naruszającym niniejszy regulamin, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
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