CENNIK

2018

Usług w Ośrodkach YKP WARSZAWA dla Armatorów niezrzeszonych
Obowiązuje od 01.03.2018
1. Wszelkie opłaty muszą być regulowane „z góry”:
- za sezon letni
(od 01.05.18 do 31.10.2018 r.) - w terminie do 30.03.2018 r.
- za sezon zimowy (od 01.11.18 do 30.04.2019 r.) - w terminie do 31.10.2018 r.
2. W przypadku usług nie objętych cennikiem, obowiązują ceny umowne ustalone
z Kierownictwem Ośrodka.
3. Wszelkie opłaty za postój i portowanie wnoszone po terminie płatności, będą powiększone
zgodnie z obowiązującą Umową o portowanie i Regulaminem Ośrodka.
4. Opłaty za slipowanie oraz mycie jednostek nie są wliczane w opłaty postojowe.
L.p.

Typ opłaty

Armatorzy
niezrzeszeni w Klubie

I Za postój jednostki na wodzie*:
1 Opłata dobowa**
2 Opłata miesięczna**
3 Opłata sezonowa za stałe stanowisko**

40zł
600 zł

2250 zł

II Za postój na lądzie
1 Opłata 6-cio miesięczna letnia**
2 Opłata 6-cio miesięczna zimowa**
3 Opłata dobowa**
4 Opłata miesięczna**

1000 zł
650 zł
30 zł
300 zł

III Za łodzie do 1,5 m szerokości
1 Opłata dobowa
2 Opłata miesięczna
3 Opłata 6 – miesięczna – letnia ½ stanowiska na wodzie
4 Opłata 6 – miesięczna – teren (lato lub zima)

20 zł
300 zł

1300 zł
450 zł

IV Za stanowiska pod wiatą (lato lub zima):
1 Opłata dobowa
2 Opłata miesięczna
3 Opłata 6-cio miesięczna **

50 zł
500 zł

2 000 zł

* jednostki pływające zajmujące powyżej 3 m linii nabrzeża wnoszą opłaty za 1,5 stanowiska
** opłaty za łodzie powyżej 8 m, będą liczone proporcjonalnie do jej długości

Typ opłaty

L.p.

Armatorzy
nie zrzeszeni w Klubie

V Za samochody – sezon letni:
1
2
3
4

Pod wiatą – opłata miesięczna
Pod wiatą – opłata dobowa
Na terenie – opłata miesięczna
Wjazd na teren – opłata dobowa***

400 zł
30 zł
200 zł
20 zł

VI Za slipowanie:****
1 W godz. pracy portu (użytkowanie slipu do 30 min)

dla armatorów wewnętrznych, portujących w Jadwisinie
2 W godz. pracy portu (użytkowanie slipu do 30 min)
dla armatorów zewnętrznych, nie portujących w Jadwisinie
Użytkowanie dźwigu do 40 min dla armatorów zewnętrz3 nych, nie portujących w Jadwisinie
Użytkowanie dźwigu do 40 min dla armatorów portujących
4 w Jadwisinie

5 Przygotowanie (sklarowanie) jachtu do slipowania (bez slipowania)
Przestawienie jachtu

6

- suwnica wózek na wózek
- żuraw wózek na wózek
- jazda żurawia z wózka na opony, kobyłki

80 zł
100 zł
250 zł
170 zł
90 zł
80zł
100 zł
120 zł

VII Za przyczepy podłodziowe na terenie
1 Opłata dobowa
2 Opłata miesięczna
3 Opłata za sezon
VIII Inne opłaty:
1 Kanadyjka, hamburka, kajak, deska windsurfingowa, bojer na
terenie – za sezon (6 m-cy)

10 zł
150 zł
400 zł
200 zł

2 Za umycie dna i burt myjką wysokociśnieniową

50 zł

3 Za użytkowanie dodatkowego pomostu *****

250 zł

4 Opłata za dodatkową przepustkę wjazdową

180 zł

5 Odśnieżanie jachtu przez pracownika Klubu – opłata za sezon

100 zł

6 Wynajem powierzchni reklamowej (tablica ogłoszeniowa)
minimalna opłata za 1 m-c – 20 zł

7 Roczna opłata za trzymanie lodówki pod wiatą

20zł/1miesiąc/A4
150 zł

Uwagi
- obowiązuje w piątki, soboty, niedziele, dni świąteczne i przedświąteczne
- po 15 listopada opłaty za slipowanie podwyższane będą o 50% dla suwnicy i
o 50% dla żurawia, po 30 listopada o 100% dla suwnicy i 50% dla żurawia.
***** - opłata za każdy sezon. Dotyczy każdego jachtu przy dodatkowym pomoście.
***
****

W ramach opłaty za postój jachtu na terenie Ośrodka armator korzysta z:
- wjazdu i parkowania 1 samochodu na terenie Ośrodka - 1 karty wjazdowej
z uprawnieniem do obsługi szlabanu
- przechowywania jednego wózka manewrowego (teren niestrzeżony),
- toalet i pryszniców
- całodobowej ochrony obiektu
- energii elektrycznej o natężeniu do 5A w czasie obecności załogi na jachcie
Uwaga:

zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną niż powyższe

podlega ryczałtowej opłacie uzgodnionej z Kierownictwem Ośrodka !!!

