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Obiekty turystyczno-wędkarskie PZW służą do wypoczynku i uprawianiu sportu 
wędkarskiego przebywającym w nich wędkarzom. Dlatego też, wszyscy wędkarze 
oraz osoby im towarzyszące przebywające na terenie obiektu PZW zobowiązane są 
do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.  
 
Koło Nr 4 PZW oferuje usługi w zakresie: wypożyczania łodzi, cumowania łodzi, 

dzierżawy terenu pod łodzie, domki, przyczepy, wózki podłodziowe. 
1. Prawo okresowego pobytu w Schronisku/Przystani mają wszystkie osoby 

korzystające z obiektu PZW. 
2. W obiekcie PZW doba rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 12.00 dnia 

następnego. 
3. Osoby korzystające z obiektów PZW zobowiązane są do dbania o dobre imię 

Przystani/Ośrodka ponadto do przestrzegania uchwał, rozporządzeń i ustaleń 
Zarządu Koła Nr 4 w sprawach korzystania z obiektów PZW. 

4. Na terenie przystani i portu mogą przebywać członkowie PZW, oraz klubu ZEGRZE z 
opłaconymi składkami klubowymi, oraz osoby wykonujące pracę na rzecz klubu.  

5. Z obiektu PZW mogą korzystać osoby będące w danej chwili świadczeniobiorcami 
usług ośrodka.  

6. Goście odwiedzający członków klubu ZEGRZE obowiązani są do przestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu, oraz o zgłoszenie się do kierownika ośrodka 
celem dopełnienia niezbędnych formalności. Biuro czynne 10:00 – 12:00 oraz 14:00 – 
20:00 

7. Osoby korzystające pokoi są odpowiedzialne materialnie za całość urządzeń i 
wyposażenia, które winny zdać w takim stanie w jakim przyjęły. Za ewentualne braki 
bądź uszkodzenia w sprzęcie, lub wyposażeniu użytkownik zobowiązany jest pokryć 
równowartość wg aktualnych cen rynkowych plus koszty transportu. Osoba 
korzystająca z domku zobowiązana jest sprawdzić stan wyposażenia domku. W 
przypadku zauważonych braków należy zgłosić ten fakt kierownikowi ośrodka. 

8. Osobom korzystającym z obiektu PZW powierza się szczególnej opiece urządzenia 
na terenie ośrodka, sprzęt pływający, oraz dbałość o czystość na terenie ośrodka, 
otoczenia swojego domku campera, przyczepy kempingowej, oraz miejsca 
przetrzymywania łodzi i wózka podłodziowego. Za spowodowane uszkodzenia i 
szkody odpowiedzialność ponosi właściciel.  

9. Zobowiązuje się osoby korzystające z obiektu PZW do przestrzegania i zachowania 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W pomieszczeniach 
mieszkalnych na terenie ośrodka (pokoje, oraz w budynku schroniska ) obowiązuje 
całkowity zakaz palenia papierosów. 

10. Na terenie przystani obowiązuje zakaz palenia ognisk. 
11. Zabrania się używania toalet zaburtowych w porcie, opróżniania przenośnych i 

stacjonarnych WC na terenie portu, oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Wylewanie jakichkolwiek nieczystość na terenie portu i przystani surowo zabronione. 
Nie zastosowanie do powyższego będzie skutkowało zawiadomieniem odpowiednich 
służb porządkowych. 

12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach   2200 - 600  rano.  
13. Łodzie wypożyczane są jedynie w oparciu o dowód tożsamości, patent motorowodny 

lub żeglarski. Korzystanie ze sprzętu pływającego dopuszczalne jest wyłącznie ze 
sprzętem ratunkowym.  

14. Użytkownik łodzi ma obowiązek zdania łodzi w stanie czystym oraz nieuszkodzonym. 
15. Za stan techniczny łodzi zostawionych w porcie i na terenie przystani odpowiada 



właściciel. 
16. Na terenie przystani zabrania się przechowywania paliw płynnych i gazu. 
17. Naprawę oraz remonty łodzi należy wykonywać na terenie przystani (na lądzie). 

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac na zwodowanych łodziach i przy 
pomostach z użyciem narzędzi elektrycznych zasilanych energią powyżej 230V. 

18. Miejsce postoju łodzi na terenie przystani, oraz w porcie wyznacza kierownik 
przystani. 

19. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego osobom wskazującym na spożycie 
alkoholu, lub innych środków odurzających. 

20. Na terenie portu obowiązuje zakaz kąpieli. 
21. Na barkach mogą przebywać tylko załogi łodzi cumujących przy barkach. 
22. Szczegółowych informacji na temat wypożyczania sprzętu udziela kierownik obiektu. 
23. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi po terenie Przystani. Dojazd do 

portu tylko wyznaczoną drogą. Pojazdy mechaniczne należy parkować w miejscu 
specjalnie na ten cel wyznaczonych - parkingu.  

24. Pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie przystani, oraz szkody 
wyrządzone przez nie ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.  

25. Psy przebywające na terenie przystani muszą posiadać aktualne szczepienia 
ochronne.  

26. Pies przebywający na terenie przystani powinien przebywać w kagańcu i na smyczy. 
27. Za szkody wyrządzone przez psa odpowiedzialność ponosi właściciel psa, lub osoba 

opiekująca się nim, wszelkie nieczystości pozostawione po psie uprząta jego 
właściciel. 

28. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu lub wynikające z 
niedopatrzeń, względnie nieostrożności osób przebywających w obiekcie PZW Zarząd 
Koła i kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.  

29. W przypadku nie przestrzegania postanowień obowiązującego regulaminu, oraz 
działaniu na szkodę Przystani/Ośrodka osoby korzystające z obiektu PZW będą 
usuwane, bądź niewpuszczane na teren ośrodka, z możliwością nie wpuszczenia na 
teren ośrodka w latach następnych, lub wykluczeniem z członka przystani, bez zwrotu 
poniesionych kosztów. 

30. Zarząd Koła nr. 4 nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z kradzieżą, oraz z 
uszkodzeniami powstałymi pod wpływem warunków atmosferycznych. Za stan łodzi 
cumowanej w porcie, oraz innego sprzętu pozostawionego na terenie przystani 
odpowiada jej właściciel. 

31. Za szkodę wyrządzoną łodzią podczas manewrowania, lub wynikającą z wadliwego i 
niestarannego cumowana łodzi, odpowiedzialność ponosi właściciel łodzi lub jej 
najemca. 

32. Usługi świadczone przez obiekty PZW są odpłatne według obowiązującego cennika, 
który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, lub pod adresem https://kolo4.ompzw.pl/ w 
sekcji schroniska. 

33. Wszystkie opłaty za usługi świadczone przez przystań płatne są z góry. 
34. W kwestiach spornych przysługuje prawo odwołania do Zarządu Koła nr. 4 w formie 

pisemnej. 
35. Posiedzenia Zarządu – poniedziałki godzina 17:00 - 18:00 ul, Twarda 42 Warszawa. 

 
Zarząd Koła  PZW Nr 4 


