
 
 
 

Regulamin przewozu osób i rzeczy 

§ 1. Zakres stosowania 

 

1.1. Regulamin porządkowy ma zastosowanie do: 

1.1.1. przewozu osób, rowerów i bagażu statkiem firmy Helska Plaża s.c. 

1.2. Regulamin porządkowy określa: 

1.2.1. zasady zaokrętowania i wyokrętowania ze statku. 

1.2.2. zasady przestrzegania porządku. 

 

 

 

 

§ 2. Ogólne zasady korzystania z usług żeglugowych, przestrzegania porządku. 

 

2.1. Pasażerowie zobowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia załogi statku 

związane z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku 

2.2. Wejście pasażerów na statek odbywa się na podstawie biletu 

2.3. Kapitan statku ma prawo odmówić wejścia pasażerów na pokład statku po czasie 

przewidzianym w rozkładzie odpłynięcia, jak też z przyczyn wymienionych w ust. 

2.4 oraz 2.5. 

2.4. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie lub osoby 

uciążliwe dla podróżnych, pomimo opłaconego przewozu mogą być niedopuszczone 

do udziału w rejsie 

2.5. Zabronione jest przewożenie na pokładzie. 

2.5.1. przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować 

uszkodzenie statku 

2.5.2. materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących. 

2.6. Helska Plaża nie odpowiada za szkody wynikłe z opóźnionego przyjścia/wyjścia 

statków do portu, anulowane rejsy lub zawinięcia do portów innych niż planowane, w 

przypadku problemów technicznych lub siły wyższej rozumianej jako niezależne od 

przewoźnika losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w 

momencie organizowania rejsu oraz któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. 

2.7. Kontrolę dokumentów, w tym biletów, przeprowadza załoga statku oraz upoważnieni 

kontrolerzy. Kontrolę przeprowadza się podczas wejścia na pokład (zaokrętowania) 

lub podczas rejsu. Pasażer podczas podróży statkiem powinien posiadać ważny bilet 

lub bilet elektroniczny, a w przypadku korzystania z ulg i zwolnień z opłat, ważny 

dokument poświadczający uprawnienie. 

2.8. Miejsca na staktku nie są numerowane. 

2.9. Pasażerowie podróżujący z rowerem zobowiązani są bezwzględnie wykonywać 

polecenia załogi związane z jego odpowiednim zaokrętowaniem (ustawieniem i 



 
 
 

zabezpieczeniem). Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie tych poleceń 

odpowiedzialność ponosi Pasażer.  

2.10. Helska Plaża nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego 

zaokrętowania rowerów innych pasażerów, w szczególności w przypadku o którym 

mowa w ust. 2.9. 

2.11. Podczas podróży statkiem zabronione jest: 

2.11.1. zanieczyszczanie i zaśmiecanie statku oraz niszczenie znajdujących się na nim 

urządzeń, 

2.11.2. wyrzucanie odpadków za burtę, 

2.11.3. zakłócanie spokoju, 

2.11.4. wychylanie się przez burty i bariery statku, 

2.11.5.  palenie tytoniu 

2.11.6. spożywanie środków psychoaktywnych i alkoholou 

2.12. Pasażer ponosi odpowiedzialność wobec przewoźnika za wszelkie szkody 

wyrządzone na statku i na przystani, powstałe z jego winy, w tym związane z 

przewozem bagażu.  

2.13. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa nieprzestrzegania 

zakazu, o którym mowa w ustępie 2.5 

2.14. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód spowodowanych swoim 

zachowaniem podczas podróży statkiem.  

2.15. Pasażer jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy wejściu na 

pokład. Pasażer powinien trzymać się poręczy lub lin i zachawać ostrożność oraz 

powinien mieć na względzie, że z przyczyn niezależnych od przewoźnika wejście na 

pokład może być śliskie. Ostrożność podczas resju również powinna być zachowana, 

pokład może być śliski. 

2.16. Helska Plaża s.c ma prawo odmówić wejścia na pokład osobie która: 

2.16.1.  nie psoiada ważnego biletu, która w przypadku biletu elektronicznego 

przedstawia go na zniszczonym/nieczytelnym urządzeniu mobilnym, którego 

uszkodzenia nie pozwalają poprawnie zweryfikować jego ważność 

2.16.2. Nie posiada dokumentu ze zdjęciem 

2.16.3. Isntieje podejrzenie iż jest pod wpływem alkoholu lub środków odłużających. 

 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 

3.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Helskiej Plaży, 

zastosowanie mają przepisy: 

3.1.1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 

50, poz. 601 z późn.zm.); 

3.1.2. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 

3.1.3. ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. 
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