Organizacja wodowania w dniach 24 i 25 kwietnia 2021
Zgodne z Rozporządzeniami Rady Ministrów
 Wodowanie koordynują kol. kol. Kazimierz Koterwa i Wiesław Jasiński
zgodnie z planem wodowania.
 Pod dźwigowym jest Bosman Klubu lub wyznaczony przez Bosmana
Członek Klubu.
 Pasy do wodowania obsługuje zespół 4 osób łącznie z armatorem jachtu,
w tym dwóch doraźnych pracowników. Zespoły kompletuje Bosman lub
kol. Koterwa.
 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.
 Po zwodowaniu armator odprowadza jacht na miejsce postoju, zgodne z
„Planem cumowania 2021” i pozostaje na jachcie lub opuszcza przystań.
 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 wodowania w niedzielę 25 kwietnia nie powinni
przebywać na przystani w dniu 24 kwietnia.
 Armatorzy jachtów zwodowanych 24 kwietnia nie powinni przebywać na
przystani w dniu 25 kwietnia – nie dotyczy armatorów spoza Trójmiasta.
 W dniu 23 kwietnia do godziny 24.00 prosimy usunąć samochody z
terenu Klubu.
 Samochody armatorów spoza Trójmiasta w dniu 24 kwietnia mogą
zaparkować w obrębie pomostu „D” po lewej stronie drogi oraz w
pobliżu slipu, tak aby nie zastawiać przejazdu dla dźwigu. Miejsce
parkowania będzie ograniczone od strony Rozlewiska kolorową taśmą.

 W dniu 24 kwietnia prosimy parkować samochody poza terenem Klubu z
uwagi na:
 dźwig w pierwszym ustawieniu pracuje w okolicach masztu
klubowego z czego wynika, że pozostaje niewiele miejsca na
zaparkowanie
 na terenie pakują już samochody armatorów spoza Trójmiasta.
 teren przy bramie po prawej stronie drogi jest zrekultywowany po
pracach ziemnych i jest zazieleniany (trawa, brzózki itp.).
 kilka miejsc do parkowania będzie udostępnione po przestawieniu
dźwigu około godziny 11.00.
 W dniu 25 kwietnia samochody armatorów wodowanych w tym dniu (1
samochód na jacht) mogą parkować na terenach zielonych do linii
wyznaczonej taśmą. Ilość miejsc ograniczona stąd prośba o nie
przybywanie na teren Klubu armatorów jednostek zwodowanych w
sobotę 24 kwietnia.
 W czasie przebywania na terenie przystani wszystkich obowiązują
maseczki oraz rękawice ochronne. Należy zachowywać dystans.
(pamiętajmy, że maseczki mają chronić przede wszystkim Kolegów).
 Opłaty za dźwig przyjmuje pani Ewa w biurze Klubu. Można przedpłacać
u Bosmana Klubu.
 Prosimy armatorów po zwodowaniu jachtu o przestawianie podstawy pod
jacht na miejsca wskazane przez Bosmana (w ten sposób udostępniamy
miejsce na parkowanie samochodów i porządkujemy teren). Ciężkie
podstawy przestawiamy dźwigiem.

