1.

A Club Aliga zárt terület, oda csak belépővel lehet belépni, melyre a hajós belépőkártya és a
napi belépőjegy jogosít. A belépőt a kikötő, illetve a Club Aliga felügyeletét ellátó személyzet
ellenőrizheti, belépővel nem rendelkező személyek a területen nem tartózkodhatnak.

2.

A Kikötő nyitvatartási ideje (szezon) a március 15. és november 15. közötti időszak. Szezonon
kívül a kikötő nem üzemel, a területre a hajós belépőkártyával belépni tilos.

3.

A Kikötő területére minden év május 10. és szeptember 20. között gépjárművel behajtani és
ott parkírozni tilos. A behajtási tilalom alól kivételt képez a vízre tett, illetve a vízből kiszedett
hajónak az év közbeni elszállítása, s a kikötő felügyeletét ellátó személyzettel előre
egyeztetett egyéb szállítási tevékenység.

4.

Kikötőhelyhasználó köteles hajóját biztonságosan, megfelelően erős kötélzettel (legalább 4
helyen) rögzíteni. A kikötő kötelét gumi-, vagy acélrugó közbeiktatásával kell alkalmazni a
dinamikus erőhatások csillapítása érdekében. A hajó oldalait megfelelő számú felfújható
ütközővel (fenderrel) kell ellátni. A hajók szakszerűtlen kikötéséből a ponyvázási
hiányosságokból eredő, valamint Kikötőhelyhasználók által egymásnak és saját maguknak
okozott károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal.

5.

Bármilyen jellegű hajójavítást, daruzást, sólyázást, valamint hajószállítást a kikötővezetőnek
előre be kell jelenteni, azt Üzemeltetőnek engedélyezni kell a munkálatok megkezdése előtt.
Daruzni, sólyázni csak a kikötőmester jelenlétében lehet. Hajójavítással, mosással, daruzással
a környezetet szennyezni és zavarni nem lehet. Hajójavítást vagy mosási munkát amennyiben
nem a tulajdonos végzi, kizárólag olyan cég végezheti, aki a Kikötővel szerződésben áll.

6.

A kikötő létesítményein, eszközein semmiféle külső beavatkozás nem végezhető.

7.

Áramvételezéshez csak szabványos, érintésvédelemmel ellátott csatlakozók és elektromos
kábelek használhatók.

8.

Amennyiben a Kikötőhelyhasználó elektromos hajót tölt a kikötő hálózatáról, vagy bármilyen
nagy teljesítményű töltőt használ, azt minden esetben egyeztetnie kell a Kikötővel.

9.

A kikötő vízrendszeréhez (mely nem ivóvíz), csak jó minőségű csatlakozóval szabad
csatlakozni, illetve a hajó tisztításához a vizet kérjük feleslegesen nem folyatni. A kikötőben
a hajó ivóvízzel való feltöltését 2 helyen lehet megtenni. Ivóvízzel a hajót lemosni tilos.
Amennyiben bárhol vízszivárgást észlel vagy a vízcsatlakozás nem megfelelő, kérjük azt
azonnal jelezni a Kikötőmesternek.

10. A

kikötő internet és TV hálózatát
Kikötőhelyhasználó használhatja.

kizárólag

az

érvényes

szerződéssel

rendelkező

11. A kikötő környezetvédelme, tisztántartása minden hajós számára kötelezően betartandó.
12. A kikötőben horgászni és fürdeni tilos.
13. A kikötő területén kutya vagy más állat csak pórázon és szájkosárral tartható. A kutyaürüléket

az állat gazdájának kötelessége eltakarítani.
14. A kikötőben üzleti tevékenységet folytatni, reklámozni csak a Kikötővel megkötött külön

megállapodás esetén lehet.
15. A kikötőben kerülni kell a csendháborítást, különösen a 22.00 - 08.00 közötti időszakban.
16. A Kikötőhelyhasználó és vendégei kötelesek az Üzemeltető által rendelkezésükre bocsátott

azonosító jelzés viselésére a Club Aliga és a Kikötő területén.
17. A Hajózási Szabályzat és a Kikötőrend maximális betartása kikötőn belül és kikötőn kívül is

minden hajós kötelezettsége.

18. A kikötőben megfigyelő kamera és beléptető rendszer van elhelyezve. Kikötőhelyhasználó

tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Kikötő adatait és felvételeit kezelje.
19. Amennyiben a kikötőből Kikötőhelyhasználó kihajózik és az éjszakát más kikötőben tölti,

abban az esetben ezt a tényt Kikötőhelyhasználó köteles a Kikötőmesternek bejelenteni.
20. A

házirend be nem tartása, indokolatlan megszegése a szerződés felmondását
eredményezheti. Ez esetben Üzemeltetőt semmiféle kártérítési, használati díj visszafizetési
kötelezettség nem terheli.
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