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Regulamin użytkowania Sali Klubowej Yacht Club Sopot 

 
1. Sala klubowa YCS znajduje się w budynku Hotelu Zhong Hua, Aleja Wojska Polskiego 1, 81-

769 Sopot, I piętro nad recepcją. 
 

2. Sala klubowa dostępna jest dla każdego członka YCS. 
 

3. Sala klubowa to pierwsza siedziba YCS i wszyscy powinni ją traktować z poszanowaniem 
właściwym dla czegoś co jest jego własnością. W sali obowiązują zasady wzajemnego 
dżentelmeństwa i każdy ponosi odpowiedzialność moralną jak i finansową za zachowanie 
własne oraz zachowanie swoich gości. Każdy klubowicz, podczas i po wizycie w Sali, 
odpowiada sam za porządek w niej. 
 

4. Dostęp do Sali odbywa się na podstawie czytnika linii papilarnych lub personalizowanej 
karty klubowej wydawanej klubowiczowi. Każdorazowe wejście do Sali z użyciem 
powyższych czytników jest rejestrowane w systemie kontroli dostępu. 

 
5. Obowiązuje absolutny zakaz przekazywania własnej karty członkowskiej osobom spoza 

klubu w celu wejścia na teren Sali. 
 

6. Sala jest monitorowana 24 godziny na dobę. 
 

7. W Sali może jednocześnie przebywać do 40 osób. 
 

8. Członkowie klubu mogą wprowadzać do Sali swoich gości. Osoby nie będące członkami 
klubu mogą przebywać w Sali jedynie w obecności klubowiczów. 

 
9. Członkowie klubu mogą wprowadzić  każdorazowo, bez opłat do 6 osób spoza klubu. 

Opłata za każdą kolejną osobę wynosi 100 zł i uiszczana jest na konto klubu. 
 

10. Członkowie klubu mogą, po wcześniejszej rezerwacji, organizować w Sali spotkania 
komercyjne. Opłata za takie spotkanie wynosi 1000 zł i uiszczana jest na konto klubu. 

 
11. Rezerwację Sali na wyłączność można dokonywać za zgodą Rady Nadzorczej YCS i po 

wcześniejszej rezerwacji pod adresem ycs@yachtclubsopot.com Kalendarz rezerwacji 
zostanie udostępniony każdemu członkowi YCS. 

 
12. Catering oraz napoje organizowane są we własnym zakresie i są dopuszczane na terenie 

Sali. W Sali znajdują się podstawowe naczynia szklane.  
 

13. W Sali znajduje się oferta, menu oraz kontakt do restauracji White Marlin, która zajmuje się 
jej obsługą. Do serwisu White Marlin doliczana jest każdorazowa opłata w wysokości 30 zł 
za rachunki do 100 zł lub 10% dla rachunków powyżej 100 zł. 

 
14. Standardowy serwis sprzątający salę klubową odbywa się w każdy poniedziałek i piątek w 

godzinach popołudniowych (między 16:00 a 19:00) 
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