
Uchwała nr 1/11/2021 
 Zarządu Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki z dnia 28 listopada 2021 roku. 

 
W dniu 28 listopada  2021 roku, Zarząd Stowarzyszenia jachtklub Łomianki zwanego dalej 

Klubem,  w składzie: 

1. Komandor Maciej Mickiewicz,     2. Skarbnik Jarosław Dobas  
 
3. Członek Zarządu Michał Czuchryta, 4. Członek Zarządu Ewa Korczak 
 
Uchwalił, że w roku 2022 : 
1. Podczas użytkowaniu jachtu typu Sasanka 660  do celów rekreacyjnych, koszt dziennego 
utrzymania jachtu typu Sasanka 660 wynosi 100,00 zł /dzień od 01 maja do 30 września 
2022r.  Koszt dziennego utrzymania jachtu określany jest na potrzeby Regulaminu 
użytkowania jachtu typu Sasanka 660. 
 
2. . Podczas użytkowaniu jachtu typu Solina 800  do celów rekreacyjnych, koszt dziennego 
utrzymania jachtu typu Solina 800 wynosi 150,00 zł /dzień od 01 maja do 30 września 2022r.  
Koszt dziennego utrzymania jachtu określany jest na potrzeby Regulaminu użytkowania 
jachtu typu Solina 800. 
 
3. Wprowadza 3  Pakiety pod nazwą: Pakiet Sasanka 2022. W ramach jednego pakietu 
Sasanka 2022, każdy członek Klubu, który do końca kwietnia wpłaci na konto klubowe kwotę 
700 zł , ma prawo w ramach wniesionej opłaty w trakcie sezonu żeglarskiego 2022  , w 
okresie do 10 dni włącznie,  korzystać z jachtu typu Sasanka na Wielkich Jeziorach 
Mazurskich. Jeśli w roku 2022 wykorzysta mniej niż  7 dni ,  to w roku kolejnym będzie mógł 
wykorzystać pozostałe niewykorzystane dni ale tylko do ilości 7 dni. Pakiet ma gwarancję 
stałej ceny. Do dyspozycji są tylko 3 Pakiety Sasanka 2022.   
 
4. Wprowadza 3  Pakiety pod nazwą: Pakiet  Solina 2022. W ramach jednego pakietu Solina 
2022, każdy członek Klubu, który do końca kwietnia wpłaci na konto klubowe kwotę 1000 zł 
, ma prawo w ramach wniesionej opłaty w trakcie sezonu żeglarskiego 2022  , w okresie do 
10 dni włącznie,  korzystać z jachtu typu Solina na akwenie Pojezierza Iławskiego. Jeśli w 
roku 2022 wykorzysta mniej niż  7 dni  ,  to w roku kolejnym będzie mógł wykorzystać 
pozostałe niewykorzystane dni ale tylko do ilości  7 dni.   Pakiet ma gwarancję stałej ceny. Do 
dyspozycji są tylko 3 Pakiety Solina 2022. 
 
5. Podczas rezerwacji jachtów Klubowych obowiązuje następująca kolejność: 
-  pierwszeństwo na zadania statutowe zatwierdzone przez Zarząd Klubu ale w terminie do 15 
kwietnia. 
- rezerwacje dokonywane przez członków Maszoperii  tylko w terminie do 30 kwietnia, 
- pozostali członkowie Klubu.   
 
6. Członkowie Maszoperii jachtu Phobos w roku 2022 mogą korzystać z pozostałych jachtów 
klubowych na takich samych zasadach jak członkowie pozostałych Maszoperii. 
 


