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podstawowe informacje
Przystań „ Gościniec Nad Zalewem ”
rok założenia
–

2

0

0

7

–

adres / współrzędne (bosmanka)
ul. Rybacka 185, Kąty Rybackie

54.346907°N

19.261504°E

telefony alarmowe

bosman
+48

796 – 336 – 457

wopr
+48

601 – 100 – 100

ogólny numer alarmowy dla tel. kom.
112

pogotowie ratunkowe
999

ratownictwo morskie i górskie
985

pogotowie rzeczne
984

meteorologia
Do sprawdzenia warunków meteorologicznych i ich prognozy polecamy www.meteo.pl
Dokładniejszy jest model uniwersalny (UM) z prognozą trzydobową. Najbardziej akuratny
punkt na siatce to dane dla Krynicy Morskiej. Przy wiatrach zachodnich warto uwzględnić
również wskazania dla Sztutowa czy nawet Stegny. W przypadku braku dostępu do sieci
można poprosić obsługę przystani o przedstawienie aktualnych wskazań meteorologicznych.
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cennik
ŁÓDŹ SPACEROWA / KAJAK
pierwsza godzina

025 zł

każda kolejna godzina

015 zł

doba

050 zł
ROWER WODNY DWUOSOBOWY

pierwsza godzina

025 zł

każda kolejna godzina

020 zł

doba

070 zł
ROWER WODNY CZTEROOSOBOWY

pierwsza godzina

030 zł

każda kolejna godzina

025 zł

doba

080 zł
ROWER WODNY SZEŚCIOOSOBOWY

pierwsza godzina

035 zł

każda kolejna godzina

030 zł

doba

090 zł
ŁÓDŹ ŻAGLOWA, KLASY: 470 / LASER

pierwsza godzina

050 zł

każda kolejna godzina

025 zł

doba

100 zł
ŁÓDŹ ŻAGLOWA, KLASA OPTYMIST

pierwsza godzina

040 zł

każda kolejna godzina

020 zł

doba

090 zł
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cennik
PAINTBALL
Karabinek BT4-Combat (godzina)

015 zł

Karabinek BT4-Combat (doba)

040 zł

Mundur + maska ochronna (godzina)

010 zł

Mundur + maska ochronna (doba)

020 zł

Arena do paintballa (godzina)

015 zł

Amunicja (500 kul)

050 zł

Amunicja (2500 kul)

190 zł

Uzupełnienie butli HP do ~2100 PSI

010 zł

Sędzia meczowy (godzina)

50 zł

STRZELNICA
Wiatrówka łamana (30 minut)

010 zł

Śrut do wiatrówki (10 sztuk)

002 zł

INNE
Boisko na wyłączność + piłka (godzina)

10 zł

Noktowizor wojskowy NS-71 (doba)

50 zł

Szperacz UV do bursztynu (12 godzin)

50 zł

Lekcja żeglarstwa dla dzieci (godzina)

50 zł

Detektor metali (godzina)

20 zł
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regulamin
WYNAJEM SPRZĘTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
STRESZCZENIE:
Dzierżawca musi być pełnoletni i trzeźwy, musi też wylegitymować się aktualnym
dokumentem i podpisać oświadczenie o wynajmie. Dzierżawca potwierdza
sprawność powierzonego sprzętu i zobowiązuje się stosować do regulaminu pod
rygorem przerwania wynajmu. Wynajmujący bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za powierzony sprzęt i osoby z niego korzystające oraz za wszelkie
szkody związane z eksploatacją sprzętu. Dzierżawca oświadcza, że posiada stosowną
wiedzę i (opcjonalnie) uprawnienia do korzystania z wynajętego sprzętu. Podstawą
rozliczenia jest cennik dostępny na tablicy informacyjnej i u obsługi. Podane kwoty
dotyczą rozpoczętej jednostki czasu (np. godziny), czyli wcześniejszy zwrot sprzętu
nie kwalifikuje do obniżenia kosztu wynajmu. Pozostałe zasady regulowane są przez
kolejne rozdziały regulaminu poświęcone szczegółowo różnym rodzajom sprzętu.
TREŚĆ PEŁNA:
1. Do wynajmu sprzętu uprawnione są osoby pełnoletnie i trzeźwe, legitymujące się
dokumentem tożsamości, które zapoznały się z regulaminem i pisemnie oświadczyły,
że będą się do niego stosować. Z wynajętego sprzętu mogą korzystać inne osoby,
również niepełnoletnie i odbywa się to na wyłączną odpowiedzialność dzierżawcy.
2. Dzierżawca oświadcza, że posiada stosowne umiejętności do korzystania z
powierzonego sprzętu, oraz (opcjonalnie) uprawnienia (zgodnie z ustawami RP).
3. Dzierżawca przez cały czas wynajmu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony
sprzęt i zobowiązuje się zwrócić go w miejscu wynajęcia w stanie nie bardziej
pogorszonym, niż wynikającym z jego normalnej eksploatacji, lub pokryć koszty
napraw ustalone przez wydzierżawiającego po oględzinach sprzętu. Dzierżawca bierze
na siebie odpowiedzialność również za wszelkie inne szkody związane z eksploatacją
wynajętego sprzętu, w tym za szkody osobowe lub na mieniu, również przypadkowe.
4. Podstawą do rozliczenia wynajmu jest cennik dostępny na tablicy informacyjnej oraz u
obsługi (wydzierżawiającego). Koszt wynajmu liczony jest za każdą rozpoczętą
jednostkę czasu (np. godzinę) zgodnie z informacjami w cenniku, bez względu na to,
czy dzierżawca wykorzysta całą jednostkę czy jej część. Zależnie od przedmiotu
wynajmu, rozliczenia dokonuje się z góry lub po zdaniu sprzętu, regulują to osobne
regulaminy wynajmu danego rodzaju sprzętu. Wynajem na doby opłaca się z góry.
5. Dzierżawca, podpisując oświadczenie o wynajmie, potwierdza sprawność
najmowanego sprzętu oraz kwituje otrzymanie go w stanie gotowym do użytkowania.
6. W przypadku złamania którejkolwiek z zasad regulaminu, wydzierżawiający ma prawo
zażądać natychmiastowego zwrotu powierzonego sprzętu, a dzierżawca zobowiązany
jest niezwłocznie zastosować się do takiego żądania. W tej sytuacji dzierżawca ponosi
koszty dzierżawy zgodnie z cennikiem (oraz ewentualnie koszty wynikające z pkt. 2).
7. Sprzęt wodny oraz wszelkiego rodzaju bronie wynajmowane są wyłącznie osobom
trzeźwym; zabrania się korzystania ze sprzętu osobom pod wpływem alkoholu bądź
innych używek. Kategorycznie zabrania się też spożywania alkoholu podczas
korzystania ze sprzętu wodnego oraz osobom przebywającym na terenie strzelnicy.
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regulamin
WSZYSTKIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE
1. Surowo zabrania się: cumowania do znaków wodnych, przybijania do miejsc do tego
nie przeznaczonych (a w szczególności lądowania na nabrzeżach kamienistych lub
betonowych), zaśmiecania akwenu i nabrzeża, celowego doprowadzania do kolizji z
innymi jednostkami (taranowania), skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków
oraz zbliżania się na odległość mniejszą, niż trzy metry do sieci rybackich. Zabrania się
również zrywania roślin wodnych (w szczególności chronionych nenufarów i pałki
wodnej) oraz ingerowanie w znajdujące się na wodzie liczne gniazda ptasie.
2. Zgodnie z lokalnymi zasadami prawnymi, żegluga na obszarze Zalewu Wiślanego może
odbywać się wyłącznie od świtu do zmierzchu; po zmierzchu żegluga jest zabroniona.
3. W przypadku gwałtownego pogarszania się warunków meteorologicznych
(nadchodząca burza, szkwał, silny opad deszczu itp.) należy niezwłocznie skierować się
w kierunku najbliższego portu bądź przystani. Jeśli nie jest to przystań, z której sprzęt
został wypożyczony, po lądowaniu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
bosmana drogą telefoniczną. Powiadomić należy również o każdej awarii sprzętu.
Bosman: Filip Wrocławski, numer telefonu: +48 796 336 347.
4. Każdy użytkownik sprzętu wodnego zobowiązany jest zabrać ze sobą kapok wydany
przez obsługę przystani. Osoby nieletnie powinny mieć na sobie poprawnie ubrany
kapok przez cały czas korzystania ze sprzętu wodnego.
5. Po zakończeniu żeglugi należy zabrać wszystkie swoje rzeczy z pokładu i schowków.

ROWERY WODNE
1. Surowo zabrania się wpływania w pasy trzcinowisk, nawet w mocno przerzedzone.
2. Osobom nieletnim zabrania się wstawania i poruszania po pokładzie podczas żeglugi.
3. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się wyłącznie po obszarze pokładu z zastrzeżeniem,
że robią to na własną odpowiedzialność. Część dziobowa nie stanowi obszaru pokładu.
4. Kategorycznie zabrania się bujania jednostką oraz skakania na niej.
5. Przed wyruszeniem należy upewnić się, że lina cumownicza znajduje się na dziobie.
6. Lądować należy zawsze dziobem w kierunku lądu.

ŁODZIE WIOSŁOWE I KAJAKI
1. Zabronione jest wyjmowanie wioseł z dulek oraz odłączanie dulek od łodzi.
2. Zabrania się wstawania i poruszania po obszarze pokładu przy pogorszonych
warunkach meteorologicznych, szczególnie przy silnym falowaniu.
3. W przypadku wystąpienia deszczu należy niezwłocznie wrócić na przystań.
4. Do kotwiczenia wolno używać wyłącznie sprzętu wypożyczonego z przystani.
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regulamin
ŁODZIE ŻAGLOWE
1. Osoba pełniąca rolę sternika łodzi żaglowej musi posiadać odpowiednie umiejętności
żeglarskie i znać podstawy prawa wodnego. Wyłącza się z tego osoby biorące udział w
zajęciach nauki żeglarstwa znajdujące się pod nadzorem trenera prowadzącego.
2. Zabrania się wpływania w trzcinowiska; opuszczenie ich żaglówką jest niemożliwe.
3. Przez całą żeglugę należy mieć ubrany kapok. Wyruszając należy mieć: kotwicę, pagaj
wiaderko, wodę i dodatkowy kapok; sprzęt ten może udostępnić obsługa przystani.
4. Nalega się, by żeglarz opuszczając przystań zostawił pracownikom swój numer
telefonu i żeby zabrał ze sobą telefon komórkowy zabezpieczony przed wodą,
utonięciem i zgubieniem. Obsługa przystani może pomóc w zabezpieczeniu telefonu
lub zainstalowaniu aplikacji udostępniającej podczas rejsu współrzędne GPS.
5. Gdy nastąpi pogorszenie warunków meteorologicznych (a w szczególności wzrost
prędkości wiatru do 5 lub więcej stopni w skali Beauforta) należy:
a. Jeśli to możliwe i bezpieczne – bezzwłocznie ale ostrożnie wrócić na przystań.
b. Jeśli dalsza żegluga grozi wywróceniem łodzi, należy pilnie: zrzucić i sklarować
żagle, unieść miecz, poluzować płetwę sterową, solidnie umocować kotwę na
dziobie i zrzucić, siąść na środku pokładu i czekać na poprawę warunków; w
razie potrzeby i możliwości powiadomić WOPR lub bosmana przystani.
6. Żeglując po Zalewie Wiślanym zachować ciągłe skupienie na aktualnym kierunku
wiatru, ponieważ akwen ten charakteryzują krótkie, nagłe i mocne zmiany wiatru.
7. Na Zalewie Wiślanym zmiana bryzy z dziennej na nocną często poprzedzona jest bardzo
długą ciszą, co może poważnie utrudnić powrót do przystani przed zmierzchem,
dlatego zaleca się spłynięcie najpóźniej dwie godziny przed zachodem słońca.
8. W wypadku przewrócenia jednostki można podjąć próbę jej postawienia tylko wtedy,
gdy posiada się stosowną masę ciała i odpowiednie umiejętności, a warunki
meteorologiczne pozwalają na podjęcie tego typu działań. W przeciwnym wypadku
powinno się wejść na wystającą ponad wodę część łodzi i cierpliwie oczekiwać na
pojawienie się jednostki ratunkowej. Jeśli jest to możliwe, należy pilnie powiadomić
WOPR, lub bosmana przystani (numery alarmowe podane są na stronie 2). Jeśli nie ma
takiej możliwości, warto zachować spokój, ponieważ Zalew Wiślany jest dokładnie
monitorowany i przewrócone jednostki bardzo szybko otrzymują wsparcie. Jeśli nie ma
się gruntu pod nogami, pod żadnym pozorem nie wolno podejmować prób powrotu
do brzegu o własnych siłach! Jeśli to możliwe, warto umieścić zapasowy kapok pod
topem masztu przewróconej jednostki, aby uniknąć wbicia się topu w dno (tzw. grzyb).
Pozwoli to zminimalizować uszkodzenia łodzi, jednak ten manewr należy uzależnić
wyłącznie od swoich umiejętności i możliwości oraz warunków pogodowych.
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regulamin
PAINTBALL
1. Dzierżawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z
użytkowaniem sprzętu, w tym za ewentualne szkody osobowe (np. ciała) bądź mienia.
2. Karabinek (marker) wolno odbezpieczać tylko podczas meczu. W razie potrzeby
przetestowania sprzętu karabinek również można odbezpieczyć na czas próby ale tylko
wtedy, gdy wszystkie obecne przy tym osoby są zabezpieczone maskami na twarzach.
3. W podajniku (magazynku) wolno umieszczać wyłącznie całe kule wyjęte bezpośrednio
z opakowania. Pod żadnym pozorem nie wolno ładować kul, które upadły na ziemię
bądź uległy zabrudzeniu w inny sposób; zazwyczaj prowadzi to uszkodzenia karabinka.
4. Karabinka nie wolno kłaść na brudnych powierzchniach, np. piasku lub ziemi.
5. Karabinka nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Zabrania się również
używania sprzętu podczas intensywnego deszczu lub innych opadów atmosferycznych.
6. W razie pojawienia się w bezpośredniej okolicy trwającego meczu osób postronnych,
zwierząt bądź pojazdów, nie wolno kierować broni w ich kierunku, a w razie potrzeby
należy natychmiast zawiesić rozgrywkę powiadamiając o tym wszystkich uczestników.
7. Przenosząc (transportując) broń nigdy nie wolno trzymać palca na spuście; nawet gdy
jest ona zablokowana. Poza czasem rozgrywki zabrania się celować do ludzi.
8. Nie powinno się strzelać do graczy z odległości mniejszej niż pięć metrów.
9. Jeśli rozgrywkę organizuje się w innym miejscu, niż na arenie do paintballa, należy
wybierać wyłącznie lokalizacje w których na pewno nie pojawią się osoby postronne.
10. Po zakończeniu gier karabinek i maskę należy oczyścić ze śladów farby używając lekko
zwilżonej ściereczki. Można tego dokonać przed zwrotem lub podczas zwrotu sprzętu
(w razie wątpliwości umożliwi to skonsultowanie się z pracownikiem bądź pozwoli
uniknąć naliczenia dodatkowego czasu wynajmu). Broń i maskę czyścić tylko w zakresie
widocznej powierzchni, nigdy nie rozkręcać jej na części i ominąć wnętrze lufy.
11. W razie zapchania lufy, jej wnętrze można oczyścić na własną odpowiedzialność tylko
i wyłącznie wtedy, gdy posiada się stosowne do tego celu umiejętności oraz wycior do
markerów. W przeciwnym wypadku należy poprosić o pomoc obsługę przystani.
12. Zabrania się odkręcania i doładowywania butli HP we własnym zakresie.
13. Korzystanie z kul nabytych poza przystanią odbywa się na własną odpowiedzialność.

WIATRÓWKA + STRZELNICA
1. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z broni oraz strzelnicy, a w
szczególności za ewentualne uszkodzenia mienia lub ciała.
2. Zabrania się: celowania do ludzi (nawet gdy broń nie jest nabita lub jest zablokowana),
nabijania śrutem podniesionym z ziemi, „strzelania” z nienabitej broni, kładzenia broni
na pylistych powierzchniach (piasek, ziemia itp.), strzelania poza terenem strzelnicy.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wiatrówki wyłącznie pod okiem osoby dorosłej.
4. Przed korzystaniem ze strzelnicy należy upewnić się, że nie przebywają za nią ludzie.
5. Strzały wolno oddawać tylko w kierunku celów zainstalowanych na konstrukcji
strzelnicy (tarcza, puszka itp.); kategorycznie zabrania się strzelania do ludzi i zwierząt.

