SKŁADKI
Składki:
- członkowie dorośli
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i studiujący (18 +)
- uczniowie szkół podstawowych (do 18 lat)
Wpisowe:
- dorośli
- młodzież ucząca się i niepracująca
Opłaty:
- opłata portowa (jacht kabinowy)
- opłata eksploatacyjna – dorośli **
# uczniowie szkól ponadpodstawowych i studiujący (18 +) **
- ekwiwalent za nieprzepracowane godziny
- pozostawienie jachtu na nabrzeżu (otwartopokładowe)
- hangarowanie desek surfingowych
- budowa (remont) łodzi w hangarze (warsztacie)
- pozostawienie jachtu kabinowego na nabrzeżu
(15 czerwca do 30 września)
*
**
***

I

OPŁATY ZKŻ na 2021 rok – płatne na konto
Stawka

- 200 zł
- 50 zł
- 2 zł/miesięcznie (24 zł/ rocznie)

Płatne do:
do 30 kwietnia za dany rok *
do 30 kwietnia za dany rok *
do 30 kwietnia za dany rok *

- 1000 zł
- 10 zł

po decyzji Zarządu – 30 dni
po decyzji Zarządu

- 250 zł za sezon
- 300 zł rocznie
- 150 zł rocznie
- 100 zł za 1 godzinę
- 150 zł (lato) / 100 zł (zima) ***
- 50 zł (lato) / 30 zł (zima) ***
- 5 zł/doba
- 100 zł (zima) ***
- 5 zł tygodniowo/m2 zajmowanej powierzchni
za każdy rozpoczęty tydzień

przed zwodowaniem, ale nie później niż do 31 maja
do 30 kwietnia za dany rok *
do 30 kwietnia za dany rok *
do 15 grudnia za dany rok.
przed złożeniem
przed włożeniem deski do hangaru
do 30 dni po zakończeniu pracy
przed wodowaniem
po zakończeniu m-ca

Nie uregulowanie należności w wyznaczonym terminie spowoduje blokadę pilota od bramy do czasu potwierdzenia wpłaty całości należności
Zarząd może zwolnić z opłaty eksploatacyjnej po analizie zakresu i wartości wykonanych prac lub czynności
lato (sezon letni) to okres od 15 czerwca do 30 września, a zima to okres od 30 września do 15 czerwca

OPŁATY na 2021 rok – płatne u gospodarza przystani
1. rozbicie namiotu
2. postawienie przyczepy kempingowej
3. pozostawienie przyczep lub podpór podłodziowych (15 czerwca do 30 września)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opłaty armatorów nie będących członkami ZKŻ
zwrot kosztów pobytu w pokoikach na przystani
korzystanie z prądu
postój jachtu na przystani
pozostawienie samochodu lub przyczepy podłodziowej bez łodzi,
korzystanie z dźwigu i slipu szynowego,
slipowanie wózkiem podłodziowym do wody

- 5 zł namiot/dobę + 5 zł osoba/dobę
- 10 zł przyczepa/dobę + 5 zł osoba/dobę
- 5 zł tygodniowo/m2 zajmowanej powierzchni za każdy rozpoczęty tydzień
-

25 zł osoba dorosła/doba, 10 zł dziecko do 16 lat/doba (członkowie ZKŻ 50%)
4 zł dziennie
20 zł/dobę + 5 zł osoba/dobę
20 zł dziennie - powyżej 1 dnia
80 zł
50 zł
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