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Załącznik Nr 1
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Regulamin Prrystani''R óżanka,,

Koła PZw Nr 56 przy iV,I.zK
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s1
Postanowienia ogólne

Przystan wędkarska 
'Bóżanka'' 

jest położona w Warszawie nad
jeziorem Czerniakowskim prą' ul. Statkowskiego 5.
Władzę na przystani sprawuje Zuząd Kołą a w jego imieniu
Przystaniowy, który odpowiada zaorganizację, porządek i
bezpieczeftstwo na przystani.
Przystari czynna jest od 1.go maja do 31.go puźldziernik,a' 6 dni w
tygodniu (poniedziałki nieczynna) w godzinach 06:00. 1 9 :00
(przystarriowy ma prawo do skrócenia lub wydfużenia godzin otwarcia
w za|eżności od warunków pogodowych, dtugości dnia lub popytu na
wypoĘczenie łodzi.
Łodzie można wypoĘczaÓ do celów wędkarskich lub rekreacfnych
po okazaniu dokumentu tożsamości i/lub karty wędkarskiej z opłaconą
składĘ. Na w1pożyczonej łcdzi mogą pływaó maksymalnie 2 osoby.
Cumowanie jednostek pływających i przechowyvanie na terenie
przystani dowolnego sptzętrr i/lub w1posażnnia oraz przedmiotów
wartościowych odbywa się na odpowiedzialność właścicieli.
Zanąd Koła oraz przystarriowy nie ponosi odpowiedzialności za str:aĘ
i szkody w sprzęcie pozostawionym na terenie przystani.
Wodowaniełdziprywatrych moze się odbywać wyłqcznie w
porozumierriu z przystaniowym i po wniesieniu odpowiedniej opłaty.
Właściciel łodzi jest znbowiąz.any podaó przystaniowemu: imię i
nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
Wszelkie naprawy i remonty łodzi orazkorzystanie znarzędzi moze
się odbywaó wyłąsmie za zgoĘprzystaniowego i w miejscu do tego
przeznaczonym.
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8. Wędkowanie z pomostów i łodzi naprzystarri dozwolone jest zazgod4
przystaniowego w miejscach i w sposób nie utrudniajqqy
manewTowania i cumowania łodzi.

s2
Prrystańo teren przystani

l. Przystali jest obiektem wędkarsko.rekreacyjnym spełniająpym
tunkcje:

a) Bar.y lokalowo.technicznej Kołą
b) Przystani wędkarskiej'
c) B ary szkoleniowo-sportowej,
d) ośrodka zyciaklubowego i kulturalnego.

2. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren.

s3
Przepisy porządkowe przystani

1. Teren pruystani jest terenem zamkniętyn.
2. Kąliel dozwolona jest na własną odpowiedzialność z pomostu 1-go od

bramy wejściowej, pod wanrnkiem nie przeszkadzania wskujągyn
Zabrana się skoków do wody z pomostow, oraz łodzi
wypoĘczonych z przystani.

3. Dzieci do lat 14 mogą przebyrrać na terenie przystani wyłqgznie pod
opieką osób dorostych.

4. Nieograniczone prawo przebyvania na przystani rnajączłonkowie
Pzw . CzłoŃowie ich rodzin oraz znajomi przebywają na przystani
pod odpowiedzia|nością członka PZw z którym pruysz|i.

5. Goście i osoby zainteresowane rekreacją mogą przebywaó na przystani
bez ograniczeil' ra zgoĘ przystaniowego lub członków 7'av.4du Koła.

6. Wszystkie osoby przebywajqge na przystani zobowiq,zane są do
podporządkowania się doraźnym zalece,lriom lub poleceniom
przystarriowego lub członków 7an.ądu Koła oraz obowiązujqpemu
regulaminowi.

7. W czasię nieobecności członków PZW na terenie przystani, zarówno
bud}mki jak i teren poznstają z'anfuięte. obowiągek z-amyh,ania
budynków i terenu przystani spoczywa na wszystkich członkach PZw
posiadaj qpych odpowiednie klucze.
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8. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu oraz wód
jeziora.

9. Naterenie przystarń jak i na łodziachobowiqzuje całkowity z'akaz
spożywania alkoholu i środków odurzających.

|o .Zabrania się wsĘpu na nabr zeże, pomo sty or az korry stanta ze sprz4bl
pĘwającego osobom' kórych stan dora:źnie wskazuje na spoŹycie
alkoholu lub środków odrrrzających.

11.Na terenie przystani z wyjątkiem miejsca wydzielonego obowią4rrje
zal<az palenia wyrobów Ęrtoniowych i im podobnych.

l2.Spotkania towarzyskie, ro4palanie grilla czy ogniska bez zgody
przystaniowego lub członków 7arząduKoła są zabronione.

s4
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszpt Regulaminem obowi ąztlją
powszechne przęisy.
W uzasadnionych prąpadkach zarzĄdKoła może odst@ić od
postanowień niniej szego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwaĘ pr;zezZr;brmie
Zanądu Koła Pzw Nr 56 przy |v[ZKw Warszawie,
zmocąod dnia
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Zazanąd:

Sekretan Koła.
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