
 Regulamin rejsu śródlądowego dla dorosłych  

 

Zasady organizacyjne i porządkowe 
1. Uczestnicy rejsu turystycznego organizowanego przez Klub Morski „Muring” / firmę Marin Sp. z o.o. stanowią 
załogę. Każdy członek załogi wypełnia swoje zadania. Każde zadanie jest ważnie dla dobra całej załogi. 
Bierzemy udział w prowadzeniu jachtu, przygotowaniu posiłków, pracach porządkowych, zgodnie ze swoimi 
kwalifikacjami i rolą. 
2. Za prowadzenie jachtu odpowiada skipper.  Za sterowanie jachtem odpowiadają wyznaczeni przez niego 
sternicy (w ramach posiadanych zdolności). Za prawidłową obsługę jachtu odpowiadają członkowie załogi, pod 
kierownictwem skippera. 
3. Wszyscy członkowie załogi, a zwłaszcza sternik, zgłaszają skipperowi wszelkie spostrzeżenia mogące mieć 
wpływ na przebieg i bezpieczeństwo żeglugi. 
4. Skipper odpowiada za bezpieczeństwo na wodzie wszystkich uczestników rejsu, wie jakie zachowania służą 
bezpieczeństwu, dlatego wszyscy członkowie załogi z radością wykonują wszelkie jego polecenia dotyczące 
nawigacji, sztuki żeglarskiej, klaru, organizacji rejsu. 
5. Dbamy wzajemnie o swoje bezpieczeństwo. W każdej chwili skipper zna miejsce przebywania wszystkich 
członków załogi. Członkowie załogi powiadamiają skippera o miejscu swojego pobytu na lądzie.  
6. Szanujemy się wzajemnie, więc szanujemy swój czas. Przestrzegamy ustalonych godzin i miejsc zbiórek. 
7. Szanujemy innych żeglarzy, by oni szanowali nas. Przestrzegamy zasad etykiety żeglarskiej. Doskonale się 
bawiąc pamiętamy, że inni mają prawo do spokoju i odpoczynku.  
8. Jacht zdajemy sklarowany (czysty, posprzątany, uporządkowany). To jest styl prawdziwych żeglarzy, a my nimi 
jesteśmy. 
 
Zasady bezpieczeństwa: 
9. Poruszając się po jachcie zachowujemy zasadę „jedna ręka dla jachtu, druga dla siebie”.  Pamiętamy o trzech 
najważniejszych zasadach bezpieczeństwa: „oczy na zadaniu, głowa na zadaniu, stabilny kontakt z podłożem”. 
10. Podczas żeglugi stosujemy się do poleceń skippera dotyczących bezpieczeństwa. Kamizelki ratunkowe 
zakładamy: 
- przy sile wiatru powyżej 4°B; 
- gdy zarządzi tak skipper; 
- zawsze, gdy zaczniemy się zastanawiać czy należy ją włożyć. 
11. Nie wchodzimy pod pokład w założonej kamizelce ratunkowej. W przypadku wywrotki zostalibyśmy pod 
pokładem na dużo dłużej. Za długo. 
12. Każdy członek załogi dba o swój sprzęt ratunkowy (kamizelkę ratunkową), jej łatwą dostępność do użycia 
zgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania. 
13. Krytycznie obserwujemy zachowanie innych członków załogi i pomagamy im w przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa oraz ostrzegamy przed niebezpieczeństwem. Chętnie udzielamy pomocy w sytuacjach 
mogących stanowić zagrożenie. 
14. Nikt na jachcie nie posiada ani nie używa narkotyków oraz środków o podobnym działaniu, pod żadną 
postacią. 
15. Podczas żeglugi nie spożywamy alkoholu. Codziennie nocujemy na lądzie. Tam się bawimy tak, aby o 
ustalonej porze cała załoga, trzeźwa, mogła wyjść na wodę. 
16. Tytoń palimy tylko na pokładzie (nigdy pod pokładem). 
17. Chronimy dłonie przed otarciami, podczas wykonywania prac pokładowych (praca na linach,  żaglach) 
używamy rękawiczek. W słoneczne dni używamy czapek i okularów przeciwsłonecznych. 
18. Do ochrony jachtu przed kontaktem z innymi jachtami i nabrzeżem służą odbijacze, nigdy ręce i nogi. 
19. Podczas żeglugi wchodzimy na dziób czy nadbudówkę po uzyskaniu zgody sternika. 
20. Po zakończeniu gotowania zakręcamy główny zawór gazu. 
21. Natychmiast zgłaszamy skipperowi wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego jachtu i bezpieczeństwa na 
pokładzie. 
 
Zdjęcia (filmy) 
22.  Zdjęcia wykonane na rejsie mogą być umieszczane na stronie internetowej Klubu, firmy, stronach 
indywidualnych, mediach społecznościowych, w publikacjach klubowych, firmowych, prywatnych.  
23. Jeśli ktoś chce zabronić publikacji swojego wizerunku, powinien to zgłosić na początku rejsu.  
24. Publikując zdjęcie nie podajemy danych osobowych osób będących na zdjęciu (z wyjątkiem samego siebie). 
25. Nie robimy i nie publikujemy zdjęć naruszających prywatność uczestników rejsu.  

 


