Zakres usług i cennik
dla gości tranzytowych Mariny Trzebież
za postój jachtu w sezonie żeglarskim na wodzie
1.

Ceny zawierają wszystkie opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej Mariny Trzebież w tym:
a.

Asystę bosmanów podczas cumowania,

b.

Asystę manewrową pontonu Mariny (na żądanie),

c.

Dostęp do wody pitnej i gospodarczej (złącze: ½” - szybkozłączka),

d.

Dostęp do prądu (złącze: EURO CEE 3 bolce 16A IP65),

e.

Nieograniczony dostęp do toalet dla załogi jachtu,

f.

Nieograniczony dostęp do prysznicy dla załogi jachtu,

g.

Odbiór śmieci,

h.

Odbiór nieczystości,

i.

Dostęp do suchych pomieszczeń socjalnych,

j.

Dostęp do suchych pomieszczeń technicznych celem drobnych napraw (sprawdzenie lub
podsuszenie uszkodzonego żagla, naprawa drobnych elementów wyposażenia lub takielunku)

k.

Dostęp do urządzeń małej architektury (ognisko, wiata, itp.),

l.

Dostęp do urządzeń i narzędzi dla dokonania drobnych napraw jachtowych,

m. Dostęp do sieci Internet wifi 2.4 GHz,
n.

Dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do sieci Internet i drukarki w biurze
Mariny Trzebież,

2.

o.

Dozór bosmański pod nieobecność załogi,

p.

Zdalny dostęp do kamer monitoringu.

Cena postoju jednostki wielokadłubowej powiększona jest o 50% ceny jednostki jednokadłubowej tej
samej długości.

3.

Postój do 3 godzin jest bezpłatny, a jego miejsce wyznacza bosman Mariny w Basenie A

4.

Załoga jachtu dokonuje opłatę z góry z w ciągu 3 pierwszych godzin postoju lub przed wypłynięciem
jeżeli przekaże dokumenty jachtu (dokument urzędowy potwierdzający własność i zawierający
wymiary jednostki) bosmanowi Mariny podczas wpłynięcia.

5.

O wszelkich odstępstwach od postanowień pkt 1 decydują bosmani Mariny lub kapitan portu.

6.

Opłata za postój tranzytowy jachtu jednokadłubowego na terenie Mariny Trzebież w sezonie
żeglarskim wynosi :
a.

Jachty do 6 m długości - 68 zł (16 EUR),

b.

Jachty do 8 m długości - 87 zł (20 EUR),

c.

Jachty do 10 m długości - 106 zł (25 EUR),

d.

Jachty do 12 m długości - 125 zł (29 EUR),

e.

Jachty do 14 m długości - 144 zł (34 EUR),

f.

Jachty do 16 m długości - 164 zł (38 EUR),

g.
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