Składki i opłaty obowiązujące
w Jachtklubie Morskim „NEPTUN”
od dn. 01.05.2015 r.
1. Wpisowe do Klubu wynosi...................................................4000,- zł od osoby.
Wpisowe do Klubu dla kandydatów-członków rodzin...........100,- zł od osoby.
Każdy kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego stażu kandydackiego.
W okresie kandydackim obowiązuje składka kandydacka (patrz pkt. 3)
2. Składka członkowska podstawowa wynosi...............................50,- zł/mies.
a.
Członkowie honorowi nie płacą składki członkowskiej podstawowej.
b.
Młodzież ucząca się i członkowie rodzinni płaca składkę w wysokości
50% składki członkowskiej podstawowej.
3. Składka członkowska/kandydacka za postój jachtu członka
zwyczajnego/kandydata na członka Klubu zależy od długości jachtu i wynosi miesięcznie:
składka na postoju członkowskim
składka na postoju kandydackim
30,- zł za 1 mb rzeczywistej długości kadłuba 45,- zł za 1 mb rzeczywistej długości kadłuba
do 3,5 m szerokości kadłuba
Składka jest wyliczana w zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.
Uwaga: Składka za jacht na postoju członkowskim/kandydackim
NIE zawiera składki członkowskiej podstawowej (patrz pkt. 2),
i należy ją dodać do wartości składki wyliczonej z powyższej tabeli,
np. 7,31 mb x 30,- zł + 50 zł = 269,30 zł, to przyjmuje się 270,- zł
Uwaga: Składka za jacht o szerokości pow. 3,5 m. jest powiększana o 70,- zł
np. 10,87 mb x 30,- zł +50 zł + 70,- zł = 446,10 zł, to przyjmuje się 447,- zł
Składki klubowe prosimy wpłacać na konto Jachtklubu Morskiego „Neptun”
w BZ WBK S.A. I o/Gdańsk, nr konta: 11 1090 1098 0000 0000 0901 6012
do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
4. Opłata za postój gościnny dobowy jachtu na terenie Klubu wynosi:
8,- zł za 1 mb. długości całkowitej jachtu / za dobę
5. Opłata za postój gościnny abonamentowy jachtu na terenie Klubu wynosi:
80,- zł za 1 mb. długości całkowitej jachtu / za 1 miesiąc
Uwaga: Dla jachtów motorowych o długości całkowitej kadłuba powyżej 8 metrów
kwota abonamentu jest ustalana indywidualnie.
Opłata powinna być uiszczana z góry za planowany czas postoju.
Opłata za postój gościnny upoważnia do korzystania z sanitariatów,
ładowania akumulatorów i poboru wody pitnej.

6.

Wymiana załóg czarterowych objęta jest opłatą stałą w wysokości.......30,- zł dziennie.

7. Opłata za slipowanie jednostki pływającej wynosi:
a.
dla członków Klubu.....................................................................30,- zł/jednostkę
b.
dla gości Klubu............................................................................50,- zł/jednostkę
Uwaga: Opłata dotyczy każdorazowego zjazdu slipu. Wyslipowanie i zwodowanie jachtu
w celu usunięcia awarii lub umycia dna w sezonie żeglarskim traktowane jest jako jedno
slipowanie. Slipowanie może odbywać się wyłącznie w obecności Bosmana
lub uprawnionego do obsługi slipu członka Zarządu Klubu.
8. Opłata za każdorazowe użycie ciągnika z obsługą, do 0,5 h....................20,- zł
(nie dotyczy członków i kandydatów na członków Klubu)
9. Opłata za każdorazowe użycie bramownicy z obsługą, do 0,5 h..............20,- zł
(nie dotyczy członków i kandydatów na członków Klubu)
10. Opłata za postój samochodu lub przyczepy podłodziowej:
(nie dotyczy członków i kandydatów na członków Klubu) wynosi:............8,- zł/noc
Postój abonamentowy..............................................................................150,- zł/miesiąc
Uwaga: Opłata powinna być uiszczana z góry za planowany czas postoju.
Parking jest niestrzeżony.
Postój przyczepy kempingowej lub samochodu mieszkalnego członka Klubu podlega opłacie
jak za jacht o tej samej długości.
11. Opłata za postój jednostki pływającej w baraku klubowym jest o 50% wyższa
od stawek cennikowych
12. Opłata za postój drobnego sprzętu pływającego (bączek, kajak, mała żaglówka),
o wadze do 60 kg wynosi:
a.
dla członków klubu........................................................................5,- zł/każdy rozpoczęty miesiąc
b.
dla gości Klubu............................................................................10,- zł/każdy rozpoczęty miesiąc
13. Opłata za korzystanie z hali laminatów wynosi:
a.
dla członków Klubu.....................................................................10,- zł/dobę
Hala może być udostępniona w uzgodnieniu z Zarządem lub kierownikiem Klubu
b.
dla innych................................................stawka negocjowana indywidualnie
Hala może być udostępniona w uzgodnieniu z Zarządem Klubu
Uwaga: Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów
zużytej energii elektrycznej według wskazań licznika.
14. Opłata za pakamerę członka klubu nie posiadającego jachtu
w klubie wynosi .............................................................................5,- zł/miesięcznie

