
Marina Nowa Sól
Deklaracja postoju 2020’

1. NAZWA JEDNOSTKI ……………………………………………….……………...
BANDERA ………………… DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ….......................................... 
NR REJESTRACYJNY……………………… ….....
2. ARMATOR ……………….….………… ADRES ……………..…….……………..
3. WŁAŚCICIEL ………………….………. ADRES ……….…………………………
4. OSOBA ( PODMIOT ) ZAWIERAJĄCA UMOWĘ ………………………...……….
…………………………………………………………………………………..……….
ADRES ……………………….………………………………………………………...
TEL./FAX …………………...……… PESEL ……….…………….….……………….
NIP …………….……………………. E – MAIL ……………….…….………………..

5. JEDNOSTKA: prywatna, prywatna członka klubu  (nazwa klubu ……………………………………)

6. Podpisując deklarację wyrażam zgodę na objęcie treścią umowy obowiązującego regulaminu Przystani 
Jachtowej „MARINA NOWA SÓL”. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z treścią całego 
regulaminu.

7. PRZEWIDYWANY CZAS POSTOJU: od ………………… do………………… 

8. FAKTURA (lub Paragon): Proszę o wystawienie faktury bez podpisu osoby uprawnionej lub
upoważnionej z naszej strony.

Podpis ………………...…………...…………..

9. DANE DO FAKTURY: ………………………………………………..………….
……………………………………………………. NIP …………………..…………
10. ADRES KORESPONDENCYJNY: ………………………………..………………
…………………………………………………………………………..…………….
11. Sezon żeglarski na MARINIE NOWA SÓL trwa od 1 maja do końca października, właściciel łodzi
zobowiązany jest do zabrania łodzi po zakończeniu sezonu.

12. Płatność za jednostkę (zgodnie z cennikiem MOSiR Nowa Sól) właściciel  reguluje do 10 kolejnego
dnia każdego miesiąca,  w kasie  na Przystani  kajakowej.  Przy wpłacie  prosimy określić  czy wystarczy
paragon czy potrzebna Faktura.

13.  Osoby zainteresowane składają wnioski wyłącznie osobiście od dnia 1 marca 2020 roku w biurze na
Przystani kajakowej (ul. Al. Wolności 1A). O zgodę na cumowanie mogą ubiegać się wyłącznie  osoby po-
siadające aktualne dokumenty wymagane przez przepisy dot. żeglugi śródlądowej dla danej jednostki. 

14. Pierwszeństwo przydziału miejsc do cumowania mają dotychczasowi najemcy.

15. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wg. kolejności zgłoszeń z warunkiem pierwszeństwa
dla mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Sól.

16. Nieobecność w miejscu rezerwacji (bez zgłoszeniu lub uzgodnienia z zarządcą) powyżej jednego mie-
siąca skutkować będzie anulowaniem rezerwacji. Miejsce to zostanie przyznane pierwszej osobie z listy
oczekujących.

……………………………………………………………………..
                                                                               PODPIS (imię i nazwisko czytelnie )

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. ) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR Nowa Sól ul. św  Barbary 2 .
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy cumowania jednostki zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3
ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


