REGULAMIN
Jacht Klubu Morskiego „GRYF" w Gdyni
W celu zapewnienia prawidłowości w gospodarce mieniem Klubu,
zapewnienia porządku, sprawnej organizacji oraz bezpieczeństwa osób i mienia,
a także urzeczywistniania zasady, iż podstawą działalności Klubu jest
praca społeczna jego członków, wprowadza się niniejszy Regulamin.

Rozdział I.
Słowniczek
§ 1.
Ilekroć jest mowa o:
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Jacht Klubu
Morskiego „GRYF” w Gdyni;
2) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Jacht Klubu Morskiego „GRYF”
w Gdyni;
3) Klubie - należy przez to rozumieć Jacht Klub Morski „GRYF” w Gdyni.
Rozdział II.
Praca i inne świadczenia na rzecz Klubu
§ 2.
1. Członek Klubu w każdym roku kalendarzowym ma obowiązek
przepracować na rzecz Klubu co najmniej 20 godzin.
2. Ewentualna nadwyżka przepracowanych godzin ponad 20 nie jest zaliczana
na poczet obowiązku o jakim mowa w ust. 1 w kolejnym roku
kalendarzowym.
3. Potwierdzeniem przepracowanych godzin są wpisy opiekuna jachtu,
Bosmana, Szkutnika lub Kierownika Klubu na Karcie pracy członka klubu,
którą pobiera się w sekretariacie Klubu.
4. Zamiast przepracowania godzin o jakich mowa w ust. 1 członek Klubu ma
obowiązek wnieść do Klubu opłatę ustaloną przez Zarząd w formie
uchwały. Opłatę tę Zarząd ustala według stawki godzinowej.
5. Z obowiązku o jakim mowa w ust. 1 zwolnieni są członkowie honorowi.
6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, w formie uchwały, może zwolnić
konkretnego członka z obowiązku o jakim mowa w ust. 1.
7. Zniżka 50% stawki wymienionej w pkt. 4 przysługuje emerytom, rencistom
i małoletnim.
§ 3.
1. Małoletni członek Klubu ma obowiązek dostarczenia Zarządowi Klubu
zgody przedstawiciela ustawowego na prace na rzecz Klubu, w
szczególności na terenie Klubu.
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2. Małoletni członek Klubu ma obowiązek dostarczenia Zarządowi Klubu, wraz
ze zgodą o jakiej mowa w ust. 1, oświadczenia jego przedstawiciela
ustawowego o zapoznaniu się przedstawiciela z Regulaminem.
§ 4.
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Klubu opłaty za
korzystanie z jednostki należącej do Klubu według stawki ustalonej na dany
sezon przez Zarząd w formie uchwały.
2. Przez członka Klubu korzystającego z jednostki uważa się każdego członka
Klubu znajdującego się na pokładzie jednostki, w dowolnym charakterze.
3. Stawka opłat zawarta jest w cenniku zamieszczonym na stronie
internetowej Klubu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.
4. Z obowiązku o jakim mowa w ust. 1 zwolnieni są aktualni opiekunowie
jednostki należącej do Klubu oraz członkowie honorowi.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, w formie uchwały, może zwolnić
konkretnego członka z obowiązku o jakim mowa w ust. 1.
6. Prowadzący jednostkę należącą do Klubu wnosi opłatę o jakiej mowa w ust.
1 w wysokości 50% opłaty określonej w cenniku.
§ 5.
1. Członek Klubu zobowiązany jest przekazać na własność Klubu puchary
zdobyte w regatach, w których brał udział na jednostce należącej do Klubu.
2. Puchar winien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 7 dni od dnia zakończenia regat.
Rozdział III.
Składki członkowskie
§ 6.
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Klubu składki
członkowskiej.
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.
3. Składka członkowska podlega corocznej waloryzacji zgodnie z
publikowanym przez GUS rocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych (uchwała Walnego Zebrania z dnia 19 lutego 2017 r.
Nr 3).
4. Członek Klubu zobowiązany jest wnosić składkę członkowską w ratach
miesięcznych, z góry, w terminie do 15. dnia danego miesiąca
kalendarzowego.
5. Członek Klubu, który zapłaci składkę członkowską należną za cały rok
kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego,
uzyskuje prawo do ulgi w składce członkowskiej w tym roku
kalendarzowym, w wysokości 10% rocznej składki członkowskiej. Prawo do
tej ulgi nie przysługuje członkom korzystającym z ulgi o jakiej mowa w § 8.
6. Członek klubu, którego jednostka pływająca bazuje na terenie Klubu ma
obowiązek uiszczenia opłaty postojowej określonej uchwałą Zarządu w
terminie 14 dni od dnia postawienia jednostki na terenie Klubu.
7. Członek klubu, którego jednostka pływająca bazuje na terenie Klubu ma
obowiązek uiszczenia składki członkowskiej z góry za co najmniej 6
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miesięcy okresu, w którym jednostka będzie stacjonowała na terenie
Klubu.
8. Składka członkowska o jakiej mowa w ustępie poprzedzającym musi zostać
wpłacona w terminie 14 dni od dnia postawienia jednostki na terenie
Klubu.
9. Brak wpłaty składki członkowskiej w terminie o jakim mowa w ustępie
poprzedzającym, skutkuje obowiązkiem zapłaty przez członka Klubu
podwojonej kwoty stawki zamieszczonej w tabeli opłat określonej uchwałą
Zarządu.
§ 7.
1. Z opłat członkowskich zwolnieni są:
1) członkowie honorowi;
2) aktualni opiekunowie jednostek należących do Klubu;
3) dzieci członków Klubu w wieku do 26 lat, pod warunkiem i do czasu
pobierania nauki w szkołach dziennych albo w systemie dziennym.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, w formie uchwały, może zwolnić
konkretnego członka z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej.
3. Zarząd Klubu może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego
okoliczność o jakiej mowa w ust. 1 pkt 3.
§ 8.
1. Ulga w składkach członkowskich w wysokości 50% przysługuje:
1) emerytom;
2) rencistom;
3) osobom w wieku do lat 26, pod warunkiem i do czasu pobierania
nauki w szkołach dziennych albo w systemie dziennym;
4) odznaczonym Honorową Odznaką za zasługi dla Klubu;
5) jednemu z małżonków, jeżeli oboje małżonkowie są członkami JKM
Gryf (dla uniknięcia wątpliwości: drugi z małżonków zobowiązany jest
płacić składkę członkowską w pełnej wysokości).
2. Zarząd Klubu może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego
okoliczność o jakiej mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Ulga o jakiej mowa w ust. 1 pkt 5 nie przysługuje małżonkowi, jeśli drugi
małżonek korzysta z jednego ze zwolnień o jakich mowa w § 7.
4. W braku porozumienia małżonków co do tego, który z nich korzystać
będzie z ulgi o jakiej mowa w ust. 1 pkt 5, kwestię tę rozstrzyga Zarząd.
5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd, w formie uchwały, może przyznać
ulgę o jakiej mowa w ust. 1 konkretnemu członkowi Klubu.
6. Członek Klubu może korzystać tylko z jednego tytułu do ulgi, co oznacza,
że ulga z różnych tytułów nie podlega kumulacji, a jej maksymalna
wysokość wynosi 50%.
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Rozdział IV.
Bezpieczeństwo
§ 9.
1. Członek Klubu, każdorazowo przed wyjściem na wodę jednostką należąca
do Klubu, ma obowiązek sprawdzenia aktualnej prognozy pogody. Jeżeli
prognozowana siła wiatru jest wyższa niż dopuszczalna w karcie
bezpieczeństwa danej jednostki, wyjście na tej jednostce jest zabronione.
2. Członek klubu zobowiązany jest na bieżąco w czasie pływania wypełniać
dziennik jachtowy jednostki należącej do Klubu.
3. Każdy członek Klubu i osoba pracująca na terenie Klubu ma bezwzględny
obowiązek zapoznania się z „Regulaminem postępowania z zasadami bhp i
ppoż podczas wykonywania prac na terenie JKM Gryf” i podpisania
oświadczenia, że została ona zapoznana z tym ostatnio wymienionym
regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
Rozdział V.
Postanowienia porządkowe
§ 10.
1. Warunkiem korzystania przez członka Klubu z należącej do Klubu jednostki
jest brak zaległości tego członka w zapłacie w jakichkolwiek należności
pieniężnych na rzecz Klubu oraz opłacenie co najmniej w połowie składki
członkowskiej należnej za bieżący rok kalendarzowy.
2. Aktualny opiekun jednostki klubowej ma pierwszeństwo w rezerwowaniu
jachtu, planowaniu terminów rejsów i ich realizacji.
Harmonogram wykorzystania jednostki klubowej każdy aktualny opiekun
ma obowiązek dostarczyć do Sekretariatu Klubu do końca lutego każdego
roku.
Harmonogram wykorzystania jednostki klubowej zostanie rozpatrzony i
zaopiniowany przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
3. Każdy rejs na jachcie klubowym trwający powyżej 5 dni musi zostać
zaakceptowany przez Zarząd Klubu
4. Członek Klubu, którego jednostka pływająca bazuje na terenie Klubu ma
obowiązek corocznego zapoznania się i podpisania deklaracji postojowej.
5. Na żądanie Zarządu lub Kierownika Klubu członek Klubu zobowiązany jest
do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa. Przedłożenie powyższego
zaświadczenia jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość korzystania
przez tego członka z jednostek należących do Klubu.
6. Opiekunów jachtów należących do Klubu Zarząd wybiera do końca
stycznia, na podstawie złożonych wniosków o opiekuństwo.
7. Wnioski o jakich mowa w ust. 3 należy składać w terminie do końca
listopada poprzedniego roku w sekretariacie Klubu.
8. Czas i miejsce parkowania pojazdu samochodowego na terenie Klubu przez
członka Klubu musi zostać każdorazowo uzgodnione z Kierownikiem lub
Bosmanem Klubu.
9. Rozstrzyganie bieżących kwestii organizacyjnych leży w gestii Kierownika
Klubu, a w związku z tym członkowie Klubu winni podporządkować się jego
poleceniom.
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10. Członkowie zobowiązani są do bieżącego aktualizowania swego adresu
podanego na deklaracji członkowskiej, pod rygorem uznania
korespondencji wysłanej na ostatnio podany przez członka adres za
skutecznie doręczoną.
11. Skreślenie członka Klubu przez Zarząd z listy członków Klubu z powodu
nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich może
nastąpić, jeżeli zaległość dotyczy okresu co najmniej 12-miesięcznego.
Przed skreśleniem członka Klubu z listy członków Klubu, Sekretariat Klubu
ma obowiązek poinformować członka Klubu o możliwości jego skreślenia z
listy członków Klubu i wezwać go do uregulowania zaległości w terminie 14
dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie wysyła się listem poleconym.
Regulamin przyjęty przez Zarząd dnia 25 lutego 2019.
Autopoprawki Zarządu do Regulaminu dnia 8 marca 2019.
Przyjęcie w/w przez Walne Zebranie członków JKM Gryf z poprawką
dnia 10 marca 2019.
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