Vammalan Venekerho ry:n satamaohjesääntö
1.

Vammalan Venekerho ry:n satama-alue Sylvään rannassa on tarkoitettu seuran toiminnalliseksi
keskukseksi ja jäsenten omistamien veneiden kotisatamaksi. Oikeus satamapalveluiden käyttöön
on kaikilla seuran jäsenillä.

2.

Satamassa tulee noudattaa tätä ohjesääntöä ja satamamestarien antamia ohjeita ja määräyksiä.

3.

Satama-alue on erotettu yleisestä ranta-alueesta aitauksella, jonka sisäpuolelle ajaminen kesäaikaan on kielletty veneiden nostoa, laskua tai lastausta lukuunottamatta.
Ulkopuolisten asiaton oleskelu satama-alueella on kielletty.

4.

Venepaikkaan alueella ovat oikeutettuja ne seuran jäsenet, jotka venepaikkasopimuksella ovat
varanneet satamamestareilta paikan itselleen. Varaus tehdään purjehduskaudeksi kerrallaan ja
se on uusittava vuosittain alkavan kauden toukokuun loppuun mennessä. ( Alueella on myös
kahdeksan kaupungin ylläpitämää venepaikkaa, joille on taattava esteetön pääsy ).

5.

Sataman laskuluiskat, sähkö-ja jätepisteet sekä rantakärryt ovat kaikkien jäsenten vapaassa
käytössä. Jokainen käyttäjä vastaa, että seuran omaisuus on käytön jälkeen asianmukaisessa
kunnossa ja omalla paikallaan. Alueen jätepiste on tarkoitettu ainoastaan tavalliselle yhdyskuntajätteelle. Ongelmajätteistään jokainen huolehtii itse.

6.

Satamassa vene on varustettava vähintään neljällä veneen ulkopulelle ripustetulla lepuuttajalla
ja kolmella kiinnitysköydellä. Ainakin laituriköyden tulee olla joustimella varustettu.
Veneen on pysyttävä suorassa paikallaan, eikä se saa aiheuttaa haittaa muille veneille.
Köysiä tai muuta tavaraa ei saa jättää laituritasolle.
Seura ei vastaa satamassa olevista veneistä eikä varusteista. Vastuu veneestä on sen haltijalla.
Mikäli veneen haltija laiminlyö määräyksiä eikä kehoituksesta huolimatta noudata niitä, voidaan
vene poistaa satamasta veneen haltijan kustannuksella.

7.

Venettä on satama-alueella ohjattava erityistä varovaisuutta noudattaen ja siten, ettei sen synnyttämä aallokko aiheuta haittaa muille veneille. Vahingon sattuessa on aluksen päällikön viipymättä ilmoitettava siitä vaurioituneen veneen omistajalle.

8.

Venepaikan haltijoilla on mahdollisuus myös veneen talvisäilytykseen alueella. Tämä tapahtuu
satamamestarien antamien ohjeiden mukaan. Talvisäilytysaika alkaa 01.10. ja päättyy seuraavan vuoden toukokuun loppuun 31.5. mennessä, minkä jälkeen satama-alueen on oltava tyhjä
talvisäilytyksessä olleista veneistä. Henkilökohtaisten venevarusteiden säilyttäminen satamaalueella on kielletty.

9.

Järjestyksestä alueella vastaavat seuran kevätkokouksen valitsemat satamamestarit. Heiltä
saa tietoa venepaikkoista ja satamaan liittyvistä asioista. Yhteystiedot löytyvät sataman ilmoitustaululta.
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