
 → olen tutvunud ja kohustun järgima Pärnu Jahtklubi KODUKORDA  ja Pärnu Jahtklubi SADAMA EESKIRJA
 → Juhime eraldi tähelepanu Pärnu Jahtklubi SADAMA EESKIRJA punktidele:

 → Eeldatavad tõste kuupäevad 17.-18.04.2021 24.-25.04.21 20.-21.10.2021 27.-28.10.2021
 → Tõsteteenuste eest toimub maksmine vastavalt AS Laarmann & KO ja PJK Haldus OÜ hinnakirjale

Täidab deklaratsiooni esitaja: Täidab sadamakapten:
Deklaratsioon esitatud

Nimi (omanik)

E-POST

TELEFON

KIILPLOKI hoiustamine navigatsiooni perioodil 1. mai - 31. oktoober 2021

2021 ALUSE DEKLARATSIOON

MTÜ Pärnu Jahtklubi sadama teenuseid kasutatavatele alustele

TELEFON

REG.KOOD/ISIK.

AADRESS

KAIKOHTA navigatsiooni perioodil

SOOVIN KASUTADA PJK SADAMA TEENUSEID JÄRGNEVALT:

LAIUS (m)

SÜVIS (m)

4.11.1. Väikelaevad on kohustatud tasuma sadamateenuste eest vastavalt sadamapidaja poolt kehtestatud hinnakirjale, millega saab 
tutvuda jahtklubi administraatori, sadamakapteni juures või interneti aadressilt www.jahtklubi.ee
9.1. Käesolevaga teavitab PJK jahisadam kaikoha omanike võimalike ebamugavuste eest sadama ekspluatatsioonis, mis on tingitud seoses 
mereturismi ja võistluspurjetamise aktiivsusest tingitud ülekoormusest juuli keskel ja augusti esimeses pooles. Antud perioodil tavapärane 
sadamaplaan ei kehti, aluseid võidakse kaides ja sadamates ümber paigutada vastavalt sadamakapteni korraldusele.

2021. aasta kevadel

2021. aasta sügisel

Soovin tõsteteenust PJK’lt

Allkiri Arve number                                                                                                                                                                                                                
Kai koha number

ALUSE ANDMED

ALUSE NIMI/NUMBER

PURJE NUMBER

MARK/MUDEL

PIKKUS (m)

EHITUSAASTA

KAPTEN                                                                     KONTAKTISIK (kui kapteniga kontakti ei saa)

NIMI

KAAL (kg)

NIMI

E-POST

MAKSJA 

AADRESS

1.  november 2021 - 30. aprill 2022KOHTA staapelplatsil perioodil

TELEFON

E-POST

AADRESS

NIMI

1. mai - 31. oktoober 2021

B. Lepinguline partner (tasub vastavalt hinnakirjale)A. JAHTKLUBILIIGE (maksab liikmemaksu)

KAIKOHTA navigatsiooni perioodil

Kuupäev

Soovin tõsteteenust PJK’lt

Deklaratsiooni esitamisega kinnitan, et:

2.2.18. Sadam pakub oma terriooriumil olevat kaikohta hinnakirjas fikseeritud tasu eest väikelaevale vajalike teenuste tarbimiseks, kuid ei 
sõlmi hoiulepingut väikelaeva ega sellel olevate asjade hoidmiseks ning ei vastuta väikelaeva ega väikelaeval paikneva vara eest. Sadama 
pidaja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sadamaalal ja akvatooriumil varguste, loodus- või tuleõnnetuse jms tagajärjel.

2.2.23. Aluste transport toimub aluse omaniku järelevalve all ja vastustusel. Sadama pidaja ei vastuta aluste territooriumil transportimisel ja 
hoiustamisel tekkida võivate varaliste kahjustuste eest.


