PRAVILNIK O REDU V MARINI KOPER
1. S prihodom v Marino sprejmete "splošne pogoje poslovanja" in "pravilnik o redu", ki sta
izobešena v recepciji.
2. Ob prihodu v Marino se je dolžan vsak prijaviti v recepciji ter predložiti osebno izkaznico in
plačati turistično takso, če prenoči na plovilu.
3. Na področju Marine se lahko parkirajo osebna ali poltovorna oziroma tovorna vozila in
prikolice samo na zato označenih površinah parkirišča skladno s prometnimi predpisi.
4. Vsak prinos ali iznos opreme je potrebno prijaviti na popisu opreme" v recepciji Marine.
5. V času bivanja v Marini je uporaba ladijskega je strogo prepovedana.
6. Odpadno olje, nafta ali ostanki mastnih derivatov ali detergentov se lahko odlagajo le v zato
določene posode. Vsak izliv v morje je strogo prepovedan in kazniv.
7. Na področju Marine je prepovedano kuriti ogenj ali kako drugače ogrožati požarno varnost
8. Na vsakem plovilu mora lastnik plovila ali koristnik priveza razpolagati z brezhibno
protipožarno opremo in sredstvi za gašenje požara.
9. V Marini ni dovoljeno glisiranje, kopanje, surfing ali ribolov. Največja hitrost plovbe ne sme
presegati 2 Nm.
10. Plovila, pomožni čolni, osebna vozila, tovorna vozila in prikolice morajo biti vidno označeni z
znakom Marine.
11. Ob odhodu s plovila je potrebno obvezno izključiti električno in vodovodno napeljavo iz
priključnih omaric.
12. Na razvodni električni omarici se dovoljujejo priključi le z brezhibnimi električnimi kabli in z
močjo, ki je dovoljena na vtičnici razvodne električne omarice.
13. Priključek na vodovodno instalacijo se lahko vrši le z brezhibno cevjo, ki ima na kraju ventil za
zapiranje.
14. Pomožne čolne, surfe in drugo opremo ni dovoljeno imeti na pomolih, zelenicah ali v morju,
ampak le v zato določenem prostoru.
15. Plovilo je vedno potrebno privezati na način, ki je običajen v lukah navtičnega turizma, in po
navodilih delavcev Marine.
16. Vse vrvi, s katerimi je plovilo opremljeno, morajo biti kvalitetne in dovolj dolge za učinkovit in
primeren ter pravilen privez plovila. Vrvi ne smejo ovirati plovbe drugih plovil oziroma
privezov drugih plovil.
17. V Marini ni dovoljeno puščati psov brez nagobčnika.
18. V Marini ni dovoljeno obešanje perila.
19. V Marini ni dovoljeno postavljanje posebnih napisov ali oznak za prodajo.
20. Dela, ki se opravljajo na plovilu, ne smejo ovirati drugih gostov Marine.
21. V Marini je potrebno ohranjati primeren red in mir. V nočnem času med 22. uro in 6. uro
naslednjega dne je prepovedano kaljenje nočnega miru.
22. Vse pripombe se posredujejo v recepciji Marine oziroma se vpišejo v knjigo pritožb.
23. Otroci morajo biti stalno v spremstvu odraslih.
24. Zaradi kršenja tega pravilnika lahko Marina odpove gostoljubnost gostu Marine ali odpove
privez koristniku priveza.
25. Na delovnem prostoru dvigal in ostale transportne opreme je prepovedano gibanje ali
zadrževanje nepooblaščenim osebam.
26. Uporaba lestev je na lastno odgovornost.
27. Ne prevzemamo odgovornosti za pomožne čolne, izvenkrmne motorje in propelerje.
28. Ta pravilnik velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike plovil in koristnike privezov ter
osebe, ki bivajo ali se nahajajo v prostorih Marine.
ŽELIMO VAM PRIJETNO BIVANJE V NAŠI MARINI.

