
REGULAMIN 

SEKCJI WODNEJ  „PIRANIA”  UTW w ŁAZACH 

1. Członkiem sekcji wodnej PIRANIA  UTW w Łazach może zostać każdy członek 

UTW w Łazach oraz osoba wspierająca działalność UTW zatwierdzona przez 

Zarząd UTW w Łazach. 

2. Obowiązki członka  sekcji wodnej PIRANIA  UTW w Łazach: 

a. Każdy członek sekcji wodnej  zobowiązany jest przepracować na rzecz 

sekcji wodnej 3 godziny rocznie i uiścić składkę roczną  w wysokości   36 zł 

b.  Każdy członek sekcji wodnej żeglarskiej  zobowiązany jest przepracować 

na rzecz sekcji wodnej 10 godzin rocznie i  uiścić składkę roczną  w 

wysokości  60 zł 

Pieniądze ze składek przeznaczane są w całości na pokrycie kosztów :  

- przynależności do klubu, 

- wodowania i slipowania łodzi, 

- zakupu paliwa do napędu silnika łodzi, 

- zakupu materiałów do naprawy, konserwacji łodzi. 

 

3. Członkowie  sekcji wodnej PIRANIA  UTW w Łazach, którzy przepracowali 

społecznie na rzecz sekcji 3  godziny uprawnieni są do korzystania ze sprzętu 

wodnego UTW Łazy bez ograniczeń czasowych. W przypadku większej ilości 

chętnych do korzystania ze sprzętu pływającego w danym dniu jeden z 

komandorów sekcji ustala kolejność godzinową wypożyczenia tego sprzętu. W 

przypadku kolejki, jedno wypożyczenie sprzętu nie może trwać dłużej niż 2 

godziny dla kajaka i 3 godziny dla łodzi  żaglowej. 

4. Wymiana załogi korzystającej z kajaka, jachtu następuje zawsze przy kei przy 

zachowaniu zasad zdania / odbioru kajaka , jachtu. 

5. Słuchacze UTW w Łazach nie będący członkami sekcji wodnej a korzystający 

ze sprzętu pływającego wnoszą na rzecz sekcji wodnej opłatę w wysokości : 

-2 zł za godzinę korzystania z kajaka 

-10 zł za godzinę korzystania z jachtu żaglowego 

6. Słuchacze UTW w Łazach nie będący członkami sekcji wodnej i nie posiadający 

uprawnień do kierowania jachtem żaglowym o powierzchni  24m2  żagli , 

zobowiązani są do zaangażowania na czas wypożyczenia  jachtu osoby 

posiadającej stosowne uprawnienia    żeglarskie, które zostawiają u 

zarządzającego klubem na czas pływania łodzią żaglową. 

7.  Członkowie  sekcji wodnej PIRANIA  UTW w Łazach, którzy nie  przepracowali 

społecznie na rzecz sekcji  wodnej  odpowiednio 3  lub 10 godzin 

przewidzianych niniejszym Regulaminem, zobowiązani są do zapłacenia na 

rzecz sekcji wodnej kompensaty za nieprzepracowane godziny w wysokości  



15 zł za jedną nieprzepracowaną godzinę w terminie do końca września 

danego roku. Nadwyżka społecznie przepracowanych godzin na rzecz sekcji 

wodnej w danym roku przechodzi  do rozliczeń roku następnego. 

8. Ewidencje, koordynacje,  zabezpieczenie materiałowe wszystkich prac  

realizowanych w ramach sekcji wodnej prowadził będzie I komandor sekcji 

wodnej. 

9. Ewidencje i przyjmowanie wpłat od członków sekcji oraz wypożyczających 

sprzęt pływający prowadził będzie II komandor sekcji wodnej. 

10. Rozliczenie komandorów z wpływów i wydatków sekcji wodnej oraz 

przepracowanych społecznie godzin następować będzie do końca października 

każdego roku na zebraniu członków sekcji wodnej z udziałem Zarządu UTW 

Łazy. 

 

ZARZĄD UTW 

 


