
Organizacja wystawiania w dniach 24 - 25.10 i 07.11.2020

 Ustawianie  jachtów  koordynuje  kol.  Kazimierz  Koterwa  zgodnie  z
planem. 

 Na  terenie  przystani  w  pobliżu  dźwigu  mogą  przebywać  tylko
jednoosobowo  armatorzy  jachtów  wystawianych  w  konkretnym
ustawieniu  dźwigu  wg  godzinnego  harmonogramu  wystawiania.  Po
zmianie  stanowiska  dźwigu  może  w  obrębie  pracy  dźwigu  przebywać
następna grupa armatorów

 Pod-dźwigowym jest Bosman Klubu.
 Pasy  do  wodowania  obsługuje  zespół  4  osób  wraz  armatorem  jachtu.

Zespoły są uzgadniane w porozumieniu z Bosmanem Klubu.
 Koledzy obsługujący pasy ubrani są w żółte kamizelki sygnałowe.
 W polu pracy dźwigu znajdują się tylko osoby oznaczone kamizelkami i

armator jachtu.  Pozostałe  osoby proszone są  o przebywanie w obrębie
swoich jednostek.

 Operacje  czyszczenia  kadłuba  można  przeprowadzać  tylko  w  grupie
jachtów,  po  wystawieniu  której  dźwig  zmienia  stanowisko  tzn.  dźwig
kończy prace na stanowisku I i przesuwa się na stanowisko II – można
myć jachty wystawione w operacjach ze stanowiska I.  Operacje mycia
należy  zakończyć  możliwie  szybko  i  opuścić  przystań.  Zakładanie
pokrowców  zaleca  się  wykonać  w  następnych  dniach  po  25
października.

 Armatorzy  z  obszaru  Trójmiasta  proszeni  są  o  przybywanie  na  teren
przystani  zgodnie  z  harmonogramem  godzinnym  wodowania  -
obowiązuje zasad – maksimum 2 osoby na jacht.

 Armatorzy  planowani  do  wystawienia  w  niedzielę  25  października
proszeni są o nie przebywanie na przystani w dniu 24 października.

 Samochody w dniu 24 i 25 października parkują na oznaczonych taśmami
terenach zielonych przy bramie Klubu i częściowo w pobliżu pochylni, w
taki  sposób aby nie  utrudniać manewrowanie dźwigiem. W przypadku
braku miejsca  prosimy parkować  na  ulicy  Stogi  lub  na  terenie  COSA
AZS.

 W czasie  przebywania  na terenie  przystani  wszystkich  obowiązują
maseczki  oraz  rękawice  ochronne.  Nie  stosowanie  się  do
obowiązujących  obostrzeń  skutkować  będzie  odmową  wystawienia
jachtu.

 Opłaty  za  dźwig  przyjmuje  pani  Ewa  w  bosmanacie  Klubu.  Można
przedpłacać  u  bosmana  Klubu.  Prosimy  nie  realizować  przedpłat
przelewami.


