ПРАВИЛА НА МАРИНАТА
Всеки клиент/гост на марината следва да спазва следните правила:
1) Да не изхвърля отпадъци, от какъвто и да е вид през борда, да не оставя отпадъци от какъвто и да е вид
върху плавателния съд/яхтата или в района на яхтеното пристанище, да изхвърля отпадъците в
предназначените за тази цел кофи за боклук/контейнери.

2) Да не извършва рекламни дейности или други кампании в или около района на яхтеното престанище
без предварителното писмено разрешение на наемодателя.

3) Да не упражнява, в или от района на яхтеното пристанище, професионална дейност свързана с яхти
или каране на яхти включително посредническа дейност или каквато и да е друга дейност свързана с
яхтения бизнес, да не използва адреса на яхтеното пристанище за бизнес цели, без предварителното
писмено разрешение на наемодателя

4) Да не съхранява в района на яхтеното пристанище продоволствени запаси, аксесоари, отпадъчни и
други материали, да не изгражда заключващи се или каквито и да е други конструкции в областта на
яхтеното пристанище.
5) Да не се предприема боядисване, бракуване или ремонт на механизмите в района на яхтеното
пристанище. Размера и степента на ремонта и/или поддръжката, които трябва да бъдат извършени ще
бъдат разрешавани по свободна преценка на наемодателя за всеки отделен случай.
6) Да не почиства и/или изхвърля тоалетните резервоари на плавателния съд/яхтата в района на яхтеното
пристанище. Всички лица да използват осигурените на брега тоалетни.

7) Да не се изхвърлят масла, запалими или други течности в района на яхтеното пристанище.
8) Разрешено е да се използва в яхтеното пристанище само работещо с пропан, правилно монтирано,
корабно барбекю. Всички останали видове скари/барбекю с открит огън са забранени за ползване в
района на яхтеното пристанище.

9) Създаването на шум трябва да е сведено до минимум през цялото време и всички туристи трябва да
имат разумна преценка при използването на генератори, машини, радио и т.н. за да не се нарушава
обществения ред и спокойствието на другите хора.

10) Плуването и водолазната дейност във водите на яхтеното пристанище или от вълнолома е забранено.
11) Малките деца трябва да бъдат придружавани от възрастни през цялото време и трябва да носят
спасителна жилетка когато се намират в близост до водата.
12) Да не се суши/ окачва пране върху плавателните средсттва/яхтите, яхтеното пристанище, кея или други
конструкции намиращи се в района на яхтеното пристанище.
13) Всички моторни плавателни съдове трябва да използват мощност, не по-голяма от определената,
когато влизат или напускат района на яхтеното пристанище. В района на яхтеното пристанище,
включително и в подстъпите към него всички плавателни съдове/яхти трябва да се движат със скорост не
по-голяма от 3 мили в час.
14) Наемателят/държателят на плавателния съд/яхтата е длъжен да подсигури въжета за акостиране в
доброто състояние и да ги използва така, че да обезопаси плавателния съд при всякави условия.
Наемодателят няма задължението да проверява въжетата на привързаните за пристанището плавателни
съдове/яхти и не носи отговорност за щети възникнали в резултат на скъсване на въжетата.
15) Наемателят/държателят на плавателния съд/яхтата е длъжен да подсигури необходими брой предпазни
кранци в доброто състояние и да ги използва така, че да обезопаси плавателния съд при всякави условия.
Наемодателят има право на свободна преценка за всеки отделен случай.
16) Обслужващите плавателните съдове/яхтите допълнителни гумени лодки (Дингита) могат да се
съхраняват върху яхтите или на вода в непосредствена близост до яхтите при положение, че не пречат на
безопасноста и свободното движение на съседните съдове. Наемодателят има право на свободна
преценка за всеки отделен случай. Забранява се разполагането на Дингита върху понтоните или кейовете.

