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Regulamin 
Zarządu Jachtklubu Elbląg 

w sprawie przyjmowania w poczet Członków Jachtklubu Elbląg 
przyjęty w dniu 14.09.2021r.  

 
1. Członkostwo w Jachtklubie Elbląg 

1) Członkiem Jachtklubu może być osoba posiadająca jednostkę pływającą żaglową lub motorową 
jak również osoba nie posiadająca jednostki pływającej.  

2) Osobę wnioskującą o przyjęcie w poczet członków Jachtklubu obowiązuje okres kandydacki 
trwający przez okres jednego roku kalendarzowego liczonego od dnia przyjęcia w poczet 
kandydatów na członków uchwałą Zarządu. 

3) Członek Jachtklubu posiadający jednostkę pływającą, po wniesieniu opłaty wpisowej za 
jednostkę, ma zagwarantowane miejsce postoju w marinie w sezonie żeglarskim (od 1.05 do 
30.10) z wyjątkiem kandydatów na członków. 

4) Członkiem Jachtklubu może być osoba nie posiadająca własnej jednostki pływającej oraz osoba 
deklarująca postój jednostki w sezonie żeglarskim od 1.05 do 30.10 poza mariną Jachtklubu. 
W takim przypadku członek Jachtklubu nie ma zagwarantowanego miejsca postoju w marinie 
w sezonie żeglarskim, ma natomiast prawo postoju stojaka/wózka/lawety na terenie Jachtklubu 
zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

5) Członek Jachtklubu, który jednostkę nabył w trakcie członkostwa w Jachtklubie i planuje ją 
przechowywać w Jachtklubie składa ponownie wniosek o członkostwo, ale nie obowiązuje go 
okres kandydacki.  

6) Członkiem Jachtklubu może zostać wyłącznie osoba rekomendowana  przez dwóch członków 
Jachtklubu. Członkowie rekomendujący wypełniają rekomendację według załączonego wzoru 
wniosku o przyjęcie w poczet kandydata na członka Jachtklubu, a po upływie okresu 
kandydackiego ponownie potwierdzają swoją rekomendację. 

7) Zarząd Jachtklubu podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet kandydatów na członków i na 
członków po okresie kandydackim stosowną uchwałą po zakończeniu sezonu żeglarskiego, nie 
później niż do końca marca kolejnego roku kalendarzowego. 

8) Lista kandydatów na członków i lista nowoprzyjętych członków jest jawna i przetwarzana 
zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych. 

 
2. Opłaty członkowskie 

1) Członkowie Jachtklubu wnoszą opłaty członkowskie wg obowiązującego cennika. 
2) Kandydaci na członków wraz z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków kandydatów wnoszą 

jednorazową opłatę wpisową ustaloną przez Zarząd Jachtklubu. 
3) Opłaty za postój jednostek w marinie, hangarze i parkingach wynikają z przyjętych cenników  

ulg przyjętych dla członków i ulg przyjętych dla kandydatów na członków. 
 

3. Liczba członków Jachtklubu 
1) Liczbę członków jachtklubu ustala Zarząd Jachtklubu po zakończeniu każdego sezonu 

żeglarskiego. 
2) Liczba członków wynika z ilości miejsc postojowych w marinie, ilości miejsc zimowania 

w hangarze i ilości miejsc na parkingach zewnętrznych oraz ilości miejsc dla gości 
krótkoterminowych. 

3) Liczbę miejsc postojowych dla członków Jachtklubu w kolejnym sezonie żeglarskim określa 
Zarząd Jachtklubu po zakończeniu bieżącego sezonu żeglarskiego. 

4) Liczba miejsc postojowych w marinie dla gości krótkoterminowych na kolejny sezon żeglarski 
jest określana przez Zarząd Jachtklubu po zakończeniu bieżącego sezonu. 

 
4. Wygaśnięcie członkostwa.  

1) Członkostwo wygasa na wniosek członka Jachtklubu po uregulowaniu wszelkich opłat. 
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2) Członkostwo wygasa na podstawie decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków. Zarząd 
podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków w przypadku zalegania z opłatami za okres 
6 miesięcy. W takim przypadku Członek Jachtklubu jest zobowiązany do uregulowania 
wszelkich opłat obowiązujących go do dnia wygaśnięcia członkostwa. 

3) Zarząd Jachtklubu podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków Jachtklubu w przypadku 
rażących naruszeń obowiązujących zasad i regulaminów, w tym w przypadku nieopłacania 
składek członkowskich, opłat postojowych i innych należności na rzecz Jachtklubu. 

4) Po wygaśnięciu członkostwa właściciel jednostki jest obowiązany usunąć jednostkę z terenu 
Jachtklubu. 

5) Po wygaśnięciu członkostwa, do czasu usunięcia jednostki, właściciela jednostki obowiązują 
opłaty postojowe jak w przypadku klientów komercyjnych. W przypadkach losowych Zarząd 
Jachtklubu może ustalić inne zasady czasowo obowiązujące właściciela jednostki. 

6) Jachtklub nie ponosi odpowiedzialności za jednostki pozostawione w Jachtklubie po ustaniu lub 
wygaśnięciu członkostwa i bezumownie korzystające z miejsca postojowego. 

7) W przypadku nieusunięcia jednostki z terenu Jachtklubu przez właściciela, jednostka zostanie 
usunięta na koszt właściciela. 

 
5. Osoby rekomendujące. 

1) Osobą rekomendującą może być członek Jachtklubu z minimum 5 letnim stażem członkowskim. 
2) Wniosek o przyjęcie w poczet członków Jachtklubu  wypełniają dwie osoby rekomendujące. 
3) Pierwsza osoba rekomendująca składa wniosek do Zarządu o przyjęcie  osoby w poczet 

kandydatów na członków i na członków Jachtklubu. 
4) W przypadku przyjęcia osoby w poczet kandydatów na członka, osoby rekomendujące są 

zobowiązane do wspierania aktywności przyjętego kandydata w okresie kandydackim, a po jego 
upływie do ponownego przygotowania ewentualnej rekomendacji przyjęcia w poczet członków 
Jachtklubu. 

 
6. Wzór wniosku o przyjęcie w poczet członków Jachtklubu. 

1) Wzór wniosku opracowuje Zarząd Jachtklubu.  
2) Wniosek zawiera: 

a) Dane osobowe wnioskodawcy; 
b) Dane dotyczące uprawnień żeglarskich i motorowodnych; 
c) Dane posiadanej jednostki; 
d) Deklarację wnoszenia obowiązujących opłat członkowskich, opłat postojowych i innych 

opłat za korzystanie z infrastruktury Jachtklubu wg obowiązujących cenników; 
e) Deklarację dobrowolnego czynnego wsparcia działalności Jachtklubu i uczestnictwa 

w życiu żeglarskiej społeczności Jachtklubu; 
f) Deklarację wsparcia działalności związanej ze szkoleniem dzieci w Jachtklubie; 
g) Deklarację czynnego wsparcia członków i gości niepełnosprawnych; 
h) Deklarację znajomości regulaminów obowiązujących w Jachtklubie i zobowiązanie do ich 

przestrzegania; 
i) Deklaracja znajomości Statutu Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg; 
j) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Jachtklub. 

 
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały. Do wniosków złożonych przed przyjęciem 

niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio niniejszy regulamin. 
 
8. Załączniki 

1) Wzór wniosku o przyjęcie w poczet kandydatów i kandydatów na członków. 
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