
 

REGULAMIN  

korzystania z przystani „Port Stanica” i obiektów HOW Stanica 
 

1. Zarządzający 

Zarządzanie terenem portu (zatoka), terenem stowarzyszenia i obiektami HOW odbywa się wspólnie na 
zasadach porozumienia pomiędzy Zarządem Wrocławskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego „Port Stanica” 
i Komendą HOW „Stanica”. Zostaną wydzielone obszary znajdujące się pod bezpośrednim nadzorem 
jednej ze stron porozumienia. Osobami zarządzającymi są Prezes stowarzyszenia „Port Stanica” 
i Komendant HOW Stanica. 

2. Inne jednostki 

Na terenie ośrodka mieści się siedziba Komendy Hufca ZHP Wrocław Wschód. Okresowo odbywają się 
zbiórki innych jednostek harcerskich. Działa także Harcerski Klub Łączności „Wrocławskie Orlęta” oraz 
Stowarzyszenie „Wataha domowych wilków”. 

3. Dostępność przystani 

Przystań prowadzi działalność otwartą. Oprócz harcerzy, członków Stowarzyszenia i armatorów 
bazujących swój sprzęt na Stanicy w godzinach otwarcia ośrodka mogą z niego korzystać wszyscy. Na 
akwenie zatoki obowiązuje zakaz wytwarzania fali. W porcie są zapewnione miejsca dla przypływających 
jednostek obcych. Zamiar postoju całodobowego należy zgłosić bezpośrednio po przypłynięciu. Na 
przystani  działa wypożyczalnia sprzętu pływającego. 

3. Usługi 

Zarządzający oferuje, w ramach posiadanego miejsca, posiadaczom prywatnych łodzi możliwość ich 
odpłatnego bazowania na przystani (postój w porcie, hangarowanie, przechowywanie na placu, 
korzystanie z zaplecza, itp.). Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty mają członkowie Stowarzyszenia i HOW 
Stanica  oraz osoby podpisujące umowy długoterminowe.  
Slipowanie jednostek obcych jest odpłatne i możliwe dopiero po uzyskaniu zgody bosmana.  
Ośrodek dysponuje polem namiotowym. Zasady korzystania i warunki pobytu są uzgadniane 
indywidualnie. 
Cennik usług jest udostępniony na tablicy informacyjnej. 

4. Wjazd i parkowanie na terenie ośrodka.  

Ze względu na ograniczoną powierzchnię placów wewnątrz ogrodzenia zaleca się ograniczać wjazdy na 
teren ośrodka (np. do przypadków transportu osprzętu). Parkować pojazdy należy w miejscach do tego 
wyznaczonych.   

5. Przebywanie osób trzecich, imprezy. 

Na terenie ośrodka mogą przebywać goście osób upoważnionych do korzystających z przystani, pod ich 
opieką. Spotkania większych grup należy wcześniej uzgodnić, podając ich termin i charakter. W porcie i na 
terenie przystani jest zabronione spożywanie napojów alkoholowych. Wszystkie osoby przebywające na 
terenie HOW Stanica są zobowiązane podporządkować się obowiązującym na terenie ośrodka i w porcie 
zasadom i regulaminom. 
W przypadku organizowania na terenie ośrodka i portu imprez zleconych lub organizowanych przez inne 
jednostki mogą być ustalone na okres danej imprezy i podane do powszechnej wiadomości inne zasady 
organizacyjne. 


