
 

 

 

KOMUNIKAT 

Numer  Czas  Data 

1  17:00  23.06.2018 

Od     

Organizatora    

 
Dostęp do Mariny Gdynia w czasie Volvo Gdynia Sailing Days 2018  

W związku ze znaczną ilością uczestników,  bezpłatny dostęp do Mariny Gdynia i pobliskiej plaży będzie 

ograniczony w następujący sposób: 

• 2018 ILCA Laser Under-21 World Championships – nie wcześniej niż 24 Czerwiec 

• 2018 ILCA Laser 4.7 Youth World Championships - nie wcześniej niż 1 Lipiec 

• 49er, 49erFX and Nacra 17 European Championships - nie wcześniej niż 2 Lipiec 

Nie ma możliwości wjazdu na teren Mariny Gdynia poza podanymi terminami. Uczestnicy zobowiązani 

są do opuszczenia portu, dzień po zakończeniu regat.  

W okresie treningów przed regatami organizator zaaranżował strzeżone miejsca postojowe, w lokalnych 

klubach żeglarskich mieszczących się w Marinie Gdynia. Dzienne opłaty za postój wraz z możliwością 

korzystania z udogodnień klubowych wynoszą: 

• jachty – EUR 15 (75 PLN) / dzień 

• motorówki trenerskie – EUR 25 (125 PLN) / dzień 

Miejsca można rezerwować wysyłając email do koordynatora na adres: k.dzik@pya.org.pl.  

Płatności realizowane będą w biurze regat w dniu przyjazdu. 

Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

 

Ruch w Marinie Gdynia: 

W czasie Volvo Gdynia Sailing Days ruch drogowy w Marinie Gdynia będzie zmodyfikowany. Wszyscy 

uczestnicy proszeni są o stosowanie się do znaków w czasie zbliżania się do Skweru Kościuszki oraz 

do współpracy z osobami kierującymi ruchem.  

1. Marina jest nieczynna dla ruchu samochodów w nocy. Zespoły przyjeżdżające w późnych 

godzinach wieczornych, powinny kierować się na oficjalny parking regat mieszczący się w 

Stoczni Dalmor (Załącznik nr 1 – Mapa). Parking zlokalizowany jest 5 minut pieszo od Mariny 

Gdynia. Godziny otwarcia Mariny - 08:00-20:00. 

2. Każdy samochód może wjechać na teren mariny na jedną godzinę w celu rozładowania sprzętu. 

Depozyt za wjazd wynosi EUR 50 (lub PLN 250). Wpłat można dokonać wyłącznie gotówką. 

Zwrot depozytu nastąpi w momencie opuszczenia terenu mariny w wyznaczonym czasie. 
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3. Miejsca parkingowe dla samochodów i przyczep uczestników dostępne są na nieodpłatnym 

parking od 24.06.2018. 

Adres parkingu: Stocznia Dalmor, ul Macieja Płażyńskiego, 81-001 Gdynia, Polska 

Karty parkingowe dostępne będą przy wjeździe do mariny oraz w biurze regat. 

Zabronione jest pozostawianie samochodów i przyczep na terenie Mariny Gdynia. 

 

Procedury Bezpieczeństwa 

Każdy z uczestników i trenerów otrzyma opaskę NFC wydawaną w biurze regat w czasie procedury 

zgłoszeniowej. Kaucja za 1 szt. wynosi 25 PLN (lub 5 EUR). Wpłat można dokonać wyłącznie gotówką. 

 

Załącznik 1 – Mapa 
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