REGULAMIN REJSÓW
wprowadzony Uchwalą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 30.05.2019 roku.

§1
Armatorem i właścicielem katamaranów Albatros-1 i Albatros-2 jest „Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego" z siedzibą w Serocku przy ul. Retmańskiej 47, nie
prowadzącego działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod nr KRS
0000148339, NIP 5361711044, REGON 015236142. Siedzibą spółki i portem macierzystym
katamaranów jest miasto Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie.
§2
Armator organizuje i prowadzi pasażerskie i turystyczne rejsy małymi statkami turystycznymi katamaranami Albatros po wodach śródlądowych województwa mazowieckiego (bez
ograniczeń), a w szczególności po rzece Narwi od Pułtuska do Serocka, po rzece BUG od
Wyszkowa do Serocka, rzece Wisła w obrębie linii brzegowej m.st. Warszawy oraz po akwenie
Jeziora Zegrzyńskiego.
§3
Stowarzyszenie realizuje niekomercyjne usługi m.in. w zakresie: transportu pasażerskiego
śródlądowego (PKD 2007 - 50.30.Z, PKD 2004 - 61.20.Z) oraz usługi turystyczne (PKD:
52.22.B, 56.10.B, 79.12.A, 79.90.A, 79.90.B).
§4
Armator zapewnia bezpieczeństwo organizowanych rejsów. Statek posiada aktualne
Uproszczone Świadectwo Zdolności Żeglugowej i ubezpieczenie dla 12 pasażerów i 2 członków
załogi oraz wyposażenie ratunkowe (2 koła ratunkowe, 14 atestowanych kamizelek
ratunkowych, apteczka pierwszej pomocy) zapewniające bezpieczeństwo pasażerów i załogi
statku. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Instrukcja Bezpieczeństwa Małego Statku
Pasażerskiego.
Armatora reprezentuje podczas rejsu kierownik statku, posiadający patent stermotorzysty
żeglugi śródlądowej, odpowiadający za bezpieczeństwo statku i pasażerów. W skład załogi
wchodzi: marynarz żeglugi śródlądowej spełniający również rolę informatora - przewodnika
turystycznego.
§5
Armator jest organizatorem pasażerskich rejsów turystycznych po Jeziorze Zegrzyńskim oraz
przewozu osób i rowerów na Bugu i Narwi, na zasadach opisanych poniżej:
1.

Rejsy spacerowe i turystyczne są organizowane z molo w Serocku katamaranem
ALBATROS 1, w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia (soboty, niedziele i święta).

2. Przeprawa na Bugu katamaranem ALBATROS 2 na trasie z Kuligowa (gmina Dąbrówka)
przy plaży wiejskiej do Popowa Parcele (gmina Somianka) przy znaku wodnym 11 km.
3. Przeprawa katamaranem ALBATROS 1 na Narwi na trasie z molo w Serocku (lub
z przystanku przy ul. Rybaki w Serocku) – dzika plaża w Arciechowie (gmina Radzymin).
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4.

Przeprawa katamaranem ALBATROS 1 na Narwi na trasie z molo w Serocku (lub
z przystanku przy ul. Rybaki w Serocku) – dzika plaża na Cuplu.

5.

Armator może wynająć katamaran odpłatnie (cennik w § 6 pp.2,3) jedynie z własną załogą
posiadającą kwalifikacje zawodowe stermotorzysty i umiejętności kierowania statkami
żeglugi śródlądowej w dolnym biegu rzek Bug i Narew.
§6

1. Rejsach dofinansowywane przez samorządy są bezpłatne.
2. Wynajęcie 1 katamaranu (czartery i rejsy okolicznościowe) z portu w Serocku wynosi:
a. Pierwsze dwie godziny rejsu – 400 zł.
b. Trzecia i kolejne godziny - 150 zł.
3. Podstawienie katamaranów do innego portu nad Jeziorem Zegrzyńskim, Bugu od
Wyszkowa lub Narwi od Pułtuska - dodatkowa opłata od 200 do 1000 zł.
§7
1. Rejsy katamaranami na trasach opisanych w § 5 pp.1-4 - są bezpłatne.
2. Armator dopuszcza dobrowolne wpłaty w wys. 5 zł./1 os, w formie darowizny na realizację
celów statutowych.
3. Darowizny od osób fizycznych mogą być pobierane na zasadach opisanych poniżej:
a) Wpłaty mogą dokonywać jedynie przez osoby dorosłe z użyciem terminala płatniczego
(kartą płatniczą na katamaranie) lub przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia.
b) Każdy darczyńca otrzymuje dowód wpłaty z klauzulą „darowizna na cele statutowe
Stowarzyszenia „ Zalew Zegrzyński”
c) Środki finansowe z darowizn zgromadzone na wydzielonym koncie bankowym oraz inne
wpłaty oznaczone jako „dotacje na cele statutowe”, mogą być przeznaczone jedynie na
realizację celów statutowych organizacji.
d) Uzyskane w tej formie środki mogą być wykorzystywane również na pokrycie kosztów
związanych z bieżącą eksploatacja katamaranów.
§8
1. Zamówienia na rejsy dodatkowe przyjmowane są co najmniej na 7 dni przed planowanym

rejsem, zaś warunkiem potwierdzenia dokonanej rezerwacji jest wpłata zaliczki w wys. 300
złotych (najpóźniej na 5 dni przed rejsem) na konto bankowe armatora.
2. Zwrot zaliczki należy się jeżeli wynajmujący zgłosi rezygnację e-mailem z wynajęcia statku

nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem rejsu. Zaliczka nie będzie zwracana, jeżeli
odwołanie rejsu nastąpi po tym terminie.
3. Armator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu z powodu awarii statku lub złej pogody.

W takim przypadku wynajmującemu zaproponowany zostanie nowy termin rejsu lub
zostanie zwrócona zaliczka.
§9
1. Rozkład rejsów katamaranów jest podawany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Armatora - portalu informacji turystycznej www.ieziorozegrzvnskie.info
2. Armator zapewnia wykonanie oraz rozmieszczenie banerów informacyjnych z mapą i
Rozkładem Rejsów na przystankach w miejscach cumowania katamaranów.
3.

Trasy stałych rejsów:
Na Bugu: Serock – Cupel – Kuligów – Popowo Parcele.
Na Narwi: Serock – Cupel – Arciechów – Serock

4.

Armator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rejsów oraz miejsc cumowania.
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§10
Pasażerowie uczestniczący w rejsie mają obowiązek stosowania się wszelkich do poleceń
kapitana - kierownika statku, wydawanych dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa rejsu.
W przypadku poważnego naruszenia zasad bezpieczeństwa, kapitan ma prawo do
wyokrętowania pasażera w najbliższym porcie bez zwrotu kosztów rejsu.
§11
W przypadku uszkodzenia statku lub jego wyposażenia - wynajmujący lub pasażer rejsu
spacerowego - będzie obciążony kosztami naprawy statku lub zakupu nowego wyposażenia.
§12
1. Uczestnicy rejsu biorą na siebie odpowiedzialność oraz ryzyko udziału w rejsie.
2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia uczestników rejsów z obowiązku jego
przestrzegania.
3. W przypadku osób nieletnich z regulaminem powinni zapoznać się rodzice lub opiekunowie,
gdyż prawnie odpowiadają za szkody wyrządzone przez ich dzieci.
§13
Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Armatora.
W imieniu Armatora
Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Zbigniew Szumera

Serock, 30.05.2019 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, 05-140 Serock, ul. Retmańska 47.
www.jeziorozegrzynskie.info, Tel. 601221313, e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info

