REGULAMIN UŻYTKOWANIA JACHTU „BIOTANIQE”
dla członków Yacht Club Sopot
w sezonie 2020
I.

Postanowienia ogólne
1. Celem stosowania niniejszego regulaminu jest określenie zasad użytkowania jachtu s/y
„Biotaniqe” przez członków Yacht Club Sopot (zwanych dalej Użytkownikami) dla
zapewnienia kontroli nad stanem jachtu i jego wyposażenia podczas jego użytkowania oraz
stworzenia możliwości ustalenia ewentualnej odpowiedzialności za powstałe szkody i straty
spowodowane w czasie jego użytkowania przez klubowiczów.
2. Jacht „Biotaniqe” (zwany dalej Jachtem) stanowi element majątku ruchomego spółki Yacht
Club Sopot (zwanej dalej YCS) i jest wykorzystywany do:
a) realizacji celów statutowych YCS i użyczania członkom YCS,
b) prowadzenia działalności gospodarczej spółki poprzez wynajem komercyjny.
3. Wymagania jakie musi spełnić Użytkownik - członek YCS, ubiegający się o użyczenie jachtu:
a) jest pełnoletnim członkiem YCS,
b) będzie sternikiem lub załogantem (w przypadku, gdy jacht jest użyczany wraz ze
sternikiem) na jachcie w okresie jego użyczenia,
c) nie zalega z opłatą za składki członkowskie na rzecz Klubu,
d) posiada uprawnienia co najmniej żeglarza jachtowego (wyjątek stanowi sytuacja, gdy
jacht jest użyczany wraz ze sternikiem),
e) zgłosi chęć skorzystania z jachtu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
f) zaakceptuje regulamin użytkowania jachtu i uzyska akceptację zaproponowanego
terminu,
g) na czas przyjęcia jachtu w użytkowanie wniesie kaucję w wysokości 1300,00 zł
przelewem, w gotówce lub kartą płatniczą, stanowiącą zabezpieczenie na poczet
dokonania ewentualnych napraw lub konieczności uzupełnienia wyposażenia jachtu
zagubionego/zniszczonego w okresie użytkowania jachtu,
h) nie będzie wykorzystywać jachtu w celach komercyjnych, chyba, że wynajmuje jacht na
zasadzie komercyjnej.

II.

Postanowienia szczegółowe
1. Rezerwacja terminu użytkowania jachtu
Rezerwacji dokonuje się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adres
ycs@yachtclubsopot.com lub telefonicznie u opiekuna jachtu (zwanego dalej Opiekunem)
Damiana Pietruszewskiego pod numerem 607 960 085 lub bezpośrednio u prezesa klubu
Rafała Sawickiego pod numerem 602 470 395.
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2. Potwierdzenie rezerwacji
Potwierdzenie rezerwacji następuję w momencie potwierdzenia dostępności terminu przez
Opiekuna jachtu oraz opłaty zaliczki w wysokości 50% całości opłaty za wynajem. W
momencie potwierdzenia rezerwacji Użytkownik akceptuje niniejszy regulaminu i
zobowiązuje się do jego przestrzegania w czasie całego okresu użytkowania Jachtu. YCS
zastrzega możliwość zmiany zarezerwowanych wcześniej terminów w uzgodnieniu z
Użytkownikiem. W przypadku rezygnacji z wynajmu zaliczka zostanie zwrócona w całości.
3. Opłaty
a) Użytkowanie jachtu przez członków YCS dla celów rekreacyjnych.
Użytkowanie jachtu dla celów rekreacyjnych przez klubowicza wiąże się z refundacją
kosztów dziennego utrzymania jachtu. Zarząd YCS w drodze rozporządzenia określa
koszt dziennego utrzymania jachtów. Na rok 2020 dla jachtu „Biotaniqe” wynosi on
odpowiednio:
§
§

Day sailing – do 8h – 300,00 zł brutto
Doba – 24h – 500,00 zł brutto

b) Użytkowanie jachtu przez członków YCS dla celów komercyjnych.
W przypadku chęci wynajęcia jachtu dla celów komercyjnych np. organizacji imprezy
firmowej, spotkania biznesowego itp. obowiązują stawki standardowe wg. cennika:
§
§
§

Day sailing – do 8h – 1000,00 zł brutto
Doba – 24h – 1350,00 zł brutto
Tydzień – 7 dób – 6500,00 zł brutto

c) Opłaty należy dokonać:
§
§

Zaliczka w dniu dokonania rezerwacji,
Pozostała część opłaty nie później niż jeden dzień przed odbiorem jachtu

przelewem na konto YCS nr 12 1090 1098 0000 0001 3432 9906. W tytule przelewu
należy wpisać „wynajem jachtu oraz imię i nazwisko”. Faktura VAT zostanie
wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty.
4. Kaucja
a) Wpłaty kaucji w wysokości 1300 zł należy dokonać do momentu przekazania jachtu
przez jego Opiekuna. Kaucję można opłacić przelewem na konto YCS wskazane w pkt. 3
powyżej lub kartą płatniczą lub gotówką Opiekunowi jachtu w czasie jego przekazania.
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b) Zwrot kaucji następuje po zwrocie jachtu i sprawdzeniu jego stanu technicznego przez
Opiekuna jachtu. W przypadku braku usterek i uszkodzeń oraz odpowiedniego porządku
i klaru Jachtu kaucja zwracana jest w całości w tej samej formie w jakiej została
wpłacona.
c) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, usterek lub braku w wyposażeniu jachtu kaucja
ulega zatrzymaniu w całości. Zatrzymana kaucja stanowi środki do wykorzystania przez
YCS na przywrócenie jachtu i jego wyposażenia do stanu pierwotnego. Użytkownik może
zostać obciążony wyższą kwotą niż wynosi kaucja, jeśli straty przewyższą wysokość
kaucji, a ich pokrycie nie zostanie uznane przez ubezpieczyciela jachtu.
5. Wydanie i zwrot Jachtu
a) Jacht wydaje i odbiera jego Opiekun, chyba że zostanie ustalony inny sposób jego
przekazania.
b) Opiekun jachtu wraz z Użytkownikiem dokonują, zarówno przed jak i po okresie jego
użytkowania, fizycznego przeglądu jachtu przez sprawdzenie jego stanu technicznego,
stanu wyposażenia (wg zał. nr 1 do niniejszego regulaminu – Protokół zdawczoodbiorczy) oraz porządku i klaru na jachcie.
c) Celem uniknięcia rozbieżności dotyczących stanu jachtu i jego wyposażenia między
zdającym i przejmującym, każdorazowo przed przystąpieniem do przejęcia jachtu, należy:
§

§
§
§
§

pozostawić jacht sklarowany i wysprzątany w miejscu jego standardowego
postoju. W przypadku zwrotu jachtu nieposprzątanego i niesklarowanego, z
kaucji zostanie potrącona opłata za sprzątanie w wysokości 200 zł.
uzupełnić do pełna zbiornik paliwa, chyba że zdający i przejmujący ustalą inaczej,
opróżnić zbiorniki z wodą, chyba, że zdający i przejmujący ustają inaczej,
usunąć z jachtu wszelkie produkty spożywcze, chyba że zdający i przejmujący
ustalą inaczej,
zaleca się sporządzenie przez zdającego i przejmującego krótkiej dokumentacji
fotograficznej jachtu z zewnątrz (burta lewa i burta prawa widoczna od strony
dziobu; burta lewa i prawa widoczna od strony rufy, pokład dziobowy,
nadbudówka, kokpit) i wewnątrz (kabina widoczna w stronę dziobu, kabina
widoczna w stronę rufy, kabina toaletowa, tablica rozdzielcza.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 i obowiązuje do odwołania.
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