
Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z przystani jachtowej na terenie Hotelu Moran****SPA. 

Obejmuje zarówno teren wodny, jak i nadbrzeże, teren rekreacyjny oraz zaplecze sanitarne.  

Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny,  

a w szczególności każdego Najemcę oraz członków jego załogi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wpłynięcie i korzystanie z mariny oznacza zaakceptowanie  regulaminu. 

2. Miejsca postojowe są wyznaczane przez Personel Mariny. W wyjątkowych sytuacjach  

(np. w trakcie regat) Personel może wskazać Najemcy inne miejsce do cumowania  

niż dotychczas zajmowane. 

3. Doba postoju liczy się od godziny 12.00 do 12.00 dnia następnego. 

4. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować z góry  

w recepcji hotelowej zgodnie z warunkami rezerwacji lub bezpośrednio po wpłynięciu  

do mariny.  

5. Opłaty za miejsca cumownicze wnosi się z góry za zadeklarowany czas postoju. 

6. Do klientów korzystających z Restauracji Panorama do 2 godzin postój bezpłatny. 

7. Pozostałe opłaty postojowe reguluje cennik dostępny w recepcji hotelowej lub na stronie 

internetowej hotelu: www.hotelmoran.pl 

8. Opłata postojowa obejmuje podłączenie do prądu, śmieci, korzystanie z zewnętrznych sanitariatów. 

Dla rezydentów korzystających z opłaty sezonowej cena zawiera miejsce parkingowe  

dla 1 samochodu (bez przyczepy). 

9. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa  

i porządku na terenie Mariny. 

10. Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty  

lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie przystani. 

11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi,  

w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mariny, za uszkodzenia innych jednostek pływających 

oraz za zanieczyszczenie środowiska. 

12. Najemca jest odpowiedzialny za cumowanie, utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku  

na terenie swej jednostki pływającej. Jednostka pływająca musi być cumowana w sposób 

zatwierdzony przez Zarządcę Mariny i nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez 

uzyskania uprzedniej zgody personelu Mariny. 

13. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. 

W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, 

urządzeń czy materiałów informacyjnych. 

14. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca  

    do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Personel Mariny. 

15. Bezwzględnie nie mogą być podejmowane żadne generalne. Remonty jednostek pływających  

na terenie Mariny.  

16. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody. 

17. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać śmieci użytkowe w odpowiednich workach  

do wyznaczonego śmietnika. 

18. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek 

materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których 

posiadanie jest zakazane przez prawo. 

19. Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie Mariny. 

20. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy. 

21. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy  

lub uciążliwy dla Zarządcy Mariny, innych Najemców oraz innych osób przebywających  

na terenie Mariny | hotelu. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania  

ciszy nocnej w godz. 23:00 – 07:00. 

22. Personel Mariny może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia  

z terenu przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego 

regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania – może usunąć taką jednostkę na koszt 

Najemcy.  

23. Zabrania się wjazdu oraz parkowania pojazdów i motocykli na terenie Mariny. 
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