Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
I REGULAMIN OSRODKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ośrodek Żeglarski w Chełmie Śląskim (zwany dalej Ośrodkiem), jest siedzibą
klubu żeglarskiego YACHT CLUB OPTY.
2. Teren Ośrodka podzielony jest na dwie strefy:
a) strefa ogólnodostępna (obszar nie objęty ograniczeniem wejścia, na
którym nie są pobierane opłaty za przebywanie)
b) strefa prywatna (obszar mieszkalny do którego wstęp mają wyłącznie
Członkowie Klubu i ich goście, po wniesieniu stosownej opłaty)
3. Podział na strefy obrazuje mapa nr 1 wraz z opisem, która jest załącznikiem
do niniejszego Regulaminu
4. Do bezpłatnego przebywania w strefie prywatnej Ośrodka uprawnieni są:
a) członkowie wraz z osobami najbliższymi, którymi są: małżonek, partner lub
partnerka, wstępni (rodzice) i zstępni (dzieci),
b) członkowie innych Klubów i organizacji na podstawie zawartego
porozumienia lub umowy,
c) goście zaproszeni przez Zarząd Klubu.
5. Wszystkie inne, pełnoletnie osoby (nie wymienione w pkt.4) przebywające w
strefie prywatnej na zaproszenie Członka Klubu, wnoszą opłatę zgodnie z
Cennikiem. Odpowiedzialność za realizację tego zapisu Regulaminu spoczywa
na Członku Klubu, który przyjmuje gości.
6. Opłaty za pobyt w strefie prywatnej przyjmują: Bosman lub osoba pełniąca
dyżur kasowy; informacja o dyżurze kasowym wywieszona jest w gablocie na
hangarze.
7. Na terenie Ośrodka obowiązują postanowienia:
a) Statutu klubu żeglarskiego YACHT CLUBU OPTY,
b) niniejszego Regulaminu,
c) Regulaminu Portu Jachtowego,
d) Regulamin wypożyczeń sprzętu pływającego.
8. Powyższe Regulaminy oraz Statut znajdują się w siedzibie Zarządu Klubu,
Bosmanacie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.ycopty.pl, w zakładce
„do pobrania”
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich przebywających
na terenie Ośrodka.
II PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wszyscy przebywający na terenie Ośrodka są zobowiązani do dbałości o
wspólne dobro oraz do kulturalnego i etycznego zachowania.
2. Członkowie Klubu ponoszą odpowiedzialność za zachowanie i przestrzeganie
zasad korzystania z Ośrodka również przez zaproszonych przez nich gości.
3. Postój samochodu na terenie Ośrodka dozwolony jest w miejscu do tego
wyznaczonym.

4. Wjazd samochodu gości członków Klubu możliwy jest po uiszczeniu opłaty
parkingowej (zgodnie z Cennikiem), dowód wpłaty (paragon) winien być
umieszczony w widocznym miejscu za szybą pojazdu.
5. Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi oraz polem namiotowym. Miejsce
pod postawienie namiotu lub przyczepy kempingowej należy każdorazowo
uzgodnić z Bosmamen lub osobą pełniącą dyżur kasowy, a następnie wnieść
stosowną opłatę wg. Cennika.
6. Zobowiązuje sie wszystkich użytkowników Ośrodka do zachowanie czystości i
porządku.
7. Mycie naczyń dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym –
zmywalnia naczyń na zewnątrz budynku Tawerny.
8. Zabrania się organizowania głośnych imprez towarzyskich po godz. 24.00;
przepis ten nie dotyczy miejsc do tego wyznaczonych tj. okolic sceny, w
Tawernie w Kubryku.
9. Palenie ognisk dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych,
tj. krąg ogniskowy przy scenie i palenisko nad wodą.
10. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.
11. Zobowiązuje się właścicieli psów do ścisłego ich nadzoru a także do
bezwzględnego usuwania nieczystości pozostawionych przez psa. Nie
dostosowanie się do tego obowiązku będzie skutkować skierowaniem sprawy
do Sądu Koleżeńskiego. Zaleca się też aby psy prowadzone były na smyczy
lub miały założony kaganiec.
III KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU PŁYWAJACEGO
1. Zasady korzystania ze sprzętu pływającego, jego stacjonowanie, warunki
slipowania określa Regulamin Portu Jachtowego wraz z instrukcją
bezpieczeństwa.
2. Warunki wypożyczenia sprzętu pływającego określa Regulamin wypożyczeń
sprzętu pływającego.
3. Stawki za wypożyczenie określone są w Cenniku.
IV WŁASCICIELE DOMKÓW
1. Członkowie YC OPTY mogą ustawić na terenie Ośrodka domek lub przyczepę
kampingową po zatwierdzeniu wniosku i projektu przez Zarząd.
2. Miejsce wyznacza Zarząd Klubu. W przypadku domku nie może on posiadać
fundamentów lub w żaden inny sposób być na trwałe związany z podłożem.
3. Każda przeróbka, modernizacja, przebudowa lub dobudówka, która wpływa na
zmianę kształtu domku lub znacząco wpływa na otoczenie wymaga pisemnej
zgody najbliższych sąsiadów oraz przedłożenia Zarządowi do akceptacji
projekt.
4. Właściciel domku lub przyczepy wnosi na rzecz Klubu opłatę eksploatacyjną w
wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu oraz na podstawie wskazań licznika
energii elektrycznej.
5. Obowiązkiem właściciela domku lub przyczepy jest:
a) dbać o dobry stan techniczny i wygląd zewnętrzny,

b) pielęgnować zieleń wokół domku lub przyczepy,
c) podporządkować się do wszystkich poleceń Zarządu związanych z
prawidłowym administrowaniem terenem Ośrodka.
6. Właściciel domku lub przyczepy zobowiązany jest do usunięcia go z terenu
Ośrodka lub sprzedaży (bez potrzeby usuwania) osobie wskazanej przez
Zarząd Klubu w ciągu jednego miesiąca w przypadku:
a) ustania członkostwa Klubu zgodnie z § 15 Statutu Klubu,
b) powiadomienia Zarządu Klubu o rezygnacji z dalszego korzystania z terenu
Ośrodka,
c) dokonania zmian oraz modernizacji domku i otoczenia bez uzgodnienia z
Zarządem Klubu,
e) dopuszczenie do rażącego zaniedbania domku oraz jego otoczenia.
V POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Nie zastosowanie sie do w/w przepisów spowoduje kroki dyscyplinarne
określone w Statucie Klubu, z decyzją o usunięciu domku lub przyczepy z
terenu Ośrodka włącznie.
2. Do prowadzenia kontroli na terenie Ośrodka upoważnieni są:
a) członkowie Zarządu Klubu,
b) pracownicy Klubu i pełniący dyżury członkowie Klubu,
c) przedstawiciele instytucji zewnętrznych (w tym: straż rybacka i straż
ochrony zalewu).
3. Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka
Żeglarskiego w Chełmie Śląskim do zapoznania się i ścisłego przestrzegania
REGULAMINU OŚRODKA.

