
1. Statek spacerowy „Chodzieżanka” jest własnością MZK w Chodzieży, a przewoźnikiem jest
MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 28-20-249.
2. Dozwolona ilość pasażerów: 12 osób, w okresie pandemii 6 osób
3. Statek kursuje na trasie: 
- Klub Żeglarski HALS  – Łazienki Chodzieskie,
- wokół Jeziora Miejskiego
zabierając indywidualnych turystów oraz grupy zorganizowane.
4. Godziny rejsów:
15.00 – 19.00 w dni robocze 
W soboty i niedziele tylko rejsy zorganizowane i okolicznościowe, które można zamówić u kapitana 
statku lub pod nr tel  609 709 366
Przy silnych wiatrach, statek nie kursuje.
 
5. Pasażerowie zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku związane z bez-
pieczeństwem i zachowaniem porządku w czasie trwania podróży od wejścia na pokład do momen-
tu jego opuszczenia na przystanku docelowym. 

W czasie trwania pandemii COVID 19 w Polsce, wszyscy pasażerowie są zobowiązani do prze-
strzegania aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

6. Podczas podróży statkiem zabronione jest: 
a. zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim urządzeń,
b. wyrzucanie odpadków za burtę,
c. palenie tytoniu 
d. spożywanie napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych i substancji psychotropowych
e. zakłócanie spokoju,
f. przebywanie na statku poza miejscem wyznaczonym,
g. wychylanie się przez burty i bariery statku,
h.  przemieszczania się pasażerów w czasie ruchu statku
i. zachowywanie się niezgodnie z zasadami współżycia społecznego. 
j. Niedopuszczalny jest przewóz zwierząt, z wyjątkiem osób niewidomych lub ociemniałych, po 
okazaniu stosownych dokumentów
7. Po dopłynięciu do przystanku końcowego danej trasy rejsu, pasażerowie zobowiązani są opuścić pokład statku. 
8. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec Przewoźnika za wszelkie szkody wyrządzone na statku 
i na przystani, powstałe z jego winy, w tym związane z przewozem bagażu. 
9. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie lub osoby uciążliwe dla po-
dróżnych pomimo opłaconego przewozu mogą być niedopuszczone do przejazdu lub usunięte ze 
statku. 

10. Zabronione jest przewożenie statkiem: 
a. materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i cuchnących,
b. przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować 
uszkodzenie statku,
c. broni z wyjątkiem osób, które pełniąc służbę publiczną zobowiązane są mieć 
przy sobie broń odpowiednio zabezpieczoną.
11. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprze-
strzegania zakazu, o którym mowa w ustępie poprzednim. 
12. Pasażer obowiązany jest przestrzegać porządku obowiązującego na stat-
ku oraz wykonywać wszelkie zarządzenia, stałe i doraźne, dotyczące porządku  
i bezpieczeństwa wydawane przez kapitana. 
13. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim 
zachowaniem podczas podróży statkiem. 
14. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobie: 
a. która nie zakupiła  biletu,
b. nie ukończyła 13 roku życia, jeżeli jest bez opiekuna,
c. jeżeli jej wiek, stan zdrowia, stan psychiczny lub fizyczny budzą obawy, co do 
możliwości bezpiecznego przewozu,
d. w stosunku do której jest podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub środ-
ków odurzających
 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mające 
miejsce na lądzie przed wejściem oraz po zejściu pasażera ze statku.
15. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość odwołania lub wstrzymania rejsu  
z powodu braku wystarczającej frekwencji – 4 osoby 
16. Ceny usług świadczonych przez Przewoźnika zawierają podatek VAT. 
17. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumen-
ta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.) oraz przepisy wyko-
nawcze do tych ustaw.

Wszystkim pasażerom korzystającym z naszych usług życzymy pięknych wrażeń 
podczas rejsów statkiem.

Dyrekcja  MOSiR w Chodzieży

REGULAMIN 
obowiązujący na statku spacerowym „Chodzieżanka 2”
kursującym po jeziorze Miejskim w Chodzieży.


