Vitorláskikötők a Balaton körül
BAHART Bérlői Hírlevél 2020./szeptember

Tisztelt Bérlőnk!
Ezúton tájékoztatjuk Önt vitorláskikötőinkkel kapcsolatos aktuális híreinkről és a fontosabb
információkról.

BAHART vitorláskikötők üzemeltetési pályázata
Tisztelt Bérlőink!
A BAHART közgyűlése, a már korábban elfogadott reorganizációs tervvel összhangban, 2020.
szeptember 18-án döntött a BAHART vitorláskikötőinek üzemeltetési jogára vonatkozó
pályázat kiírásáról. A döntés értelmében a vitorláskikötők a jövőben is a BAHART tulajdonában
maradnak, ugyanakkor az eredményesen lezajló pályázat esetén a pályázat nyertesével
Társaságunk szerződést köt a vitorláskikötők 15 évre szóló üzemeltetésére 2021.01.01-jei
kezdődátummal. A pályázat elbírálásának tervezett határideje: 2020. október 20.
A BAHART Ügyfélközpont munkatársai 2020. szeptember 28-tól telefonos adategyeztetés
keretében keresik fel jelenlegi Bérlőinket. Az adategyeztetés célja a 2021. évi szerződéses
ajánlat összeállításához szükséges adatok pontosítása. A telefonos egyeztetést követően egy
dokumentumot postázunk Bérlőink részére, melyben egy nyilatkozat formájában
meghatalmazzák Társaságunkat, hogy adataikat átadhassuk egy esetleges új üzemeltető
részére, illetve jelzik azon szándékukat, hogy a vitorláskikötők 2021. évi üzemeltetőjétől
kikötőhasználati (hajóhely bérleti) szerződéses ajánlat megküldését kérik. Kérjük szíves
közreműködésüket az adategyeztetésben, illetve a nyilatkozat megküldésében.
Sikertelen adategyeztetés és nyilatkozat hiányában a jelenleg hatályos adatvédelmi
jogszabályok alapján a BAHART nem adhatja át a bérlői adatokat külső félnek, melynek
következtében a szerződéskötés egy esetleges új üzemeltetővel nem lehetséges.
Köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

A hajók BAHART vitorláskikötőkben, parton történő téli tárolási
szolgáltatásával kapcsolatos tájékoztatás
Tisztelt Bérlőink!
A BAHART vitorláskikötők üzemeltetési jogának pályáztatása kapcsán módosítjuk a hajók téli
parti betárolásakor a BAHART és a Bérlő által aláírandó dokumentumot (eddigi szolgáltatási
jegyzőkönyv), mivel a téli tárolási szolgáltatás 2020. december 31-én túlnyúlóan 2021. március
31-ig szóló időszakot foglal magában. A téli tárolás 2021. március 31-ig történő
igénybevételének feltétele a BAHART és a jelenlegi hajóhely Bérlő közötti kétoldalú
megállapodás aláírása a hajó téli betárolásakor. A megállapodást azokkal a Bérlőinkkel is
megkötjük, akiknek a 2020. december hónapra szóló téli tárolási szolgáltatást a 2020. évi
szerződése egyébként tartalmazza és annak díját az éves bérleti díjjal már kiegyenlítették.
Azoknak a Bérlőinknek, akiknek a 2020. évi kikötőhasználati szerződése nem tartalmazza a téli
tárolási szolgáltatást, a hajó téli betárolásakor a megállapodás aláírásával egyidejűleg ki kell
fizetnie a 2020. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó téli tárolás díját.
A fentiekben hivatkozott megállapodás a következőket rögzíti:
▪
▪

▪

Mind a Bérlő, mind a BAHART elfogadja a hatályos ÁSZF vonatkozó feltételeit.
A Bérlő tudomással bír arról, hogy a BAHART a tulajdonában álló vitorláskikötők
üzemeltetési jogára pályázatot írt ki, és eredményes pályázat esetén az új
üzemeltetővel 15 éves szerződést köt 2021. január 1-jei kezdődátummal.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben BAHART a tulajdonában álló vitorláskikötők
jövőbeli üzemeltetésére vonatkozó szerződést megköti, úgy bérbeadói oldalon
jogutódlás következik be, és a megállapodásban rögzített jogok és kötelezettségek a
bérbeadói oldalon az új üzemeltetőt változatlan formában és tartalommal illetik,
illetve terhelik, a Bérlőre vonatkozó jogok és kötelezettségek változatlanul érvényesek
a téli tárolás 2021. március 31-ig tartó időszakára.

Kérjük azokat a Bérlőinket, akik a téli parti tárolás szolgáltatást igénybe kívánják venni, a
hajó betárolása előtt a kikötőmestertől kapott megállapodást szíveskedjenek aláírni.
Amennyiben a betárolást meghatalmazott útján intézik, a megállapodás aláírásának
feltétele, hogy az eljáró személy aláírt, tanúk által hitelesített meghatalmazással
rendelkezzen.
Az ehhez szükséges minta letölthető link

Együttműködésüket köszönjük!

A személyes ügyfélfogadás felfüggesztése
Tisztelt Ügyfelünk!
2020.09.10-től a pandémiás helyzetre való tekintettel Munkatársaink és Bérlőink
egészségének megóvása érdekében a személyes ügyfélfogadás a BAHART Ügyfélközpontban
szünetel. Munkatársaink továbbra is készséggel állnak rendelkezésre a 84/310-050-es
telefonszámon, illetve e-mailben a marina@bahart.hu e-mailcímen.
Megértését és együttműködését köszönjük!

A vitorláskikötőket érintő korlátozás
Tisztelt Bérlőnk!
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy az Őszi Pünkösdi Regatta elnevezésű
vitorlásverseny kapcsán a következő, túrahelyeket érintő korlátozások lesznek érvényben.
2020. szeptember 25-én, a verseny rajtjának előestéjén a balatonföldvári vitorláskikötő
túrahelyein történő kikötést kizárólag a fenti versenyre érkező hajók részérére biztosítjuk.
2020. szeptember 26-án a keszthelyi BAHART személyhajó kikötő vitorlás kishajók kikötésére
kijelölt részein, kizárólag a versenyen részt vevő kishajók részére biztosítjuk a veszteglési
lehetőséget.
A fenti korlátozások megtalálhatóak az ITM honlapján, a Hajósoknak Szóló Hirdetményekben
is.

Tájékoztató a daruzási szolgáltatásunkról
Lassan véget ér az idei hajózási szezon is és elérkezik a kishajók kidaruzásának és téli
betárolásának ideje. A korábban már megszokott gyakorlatnak megfelelően, kikötőmester
kollégáink az idén ősszel is egy előre meghatározott ütemezés szerint végzik a hajók
kiemelését és betárolását. Az alábbi táblázat tartalmazza az előre meghatározott daruzási
napokat kikötőnkénti és heti bontásban.
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Jelmagyarázat
8-16 óráig, az utolsó időpont 16 óra
Autódaru, a megadott időpontok tájékoztató jellegűek, az időjárás miatt változhatnak. További
egyeztetés a kikötőmesterrel.
Ezeken a napokon nincs daruzás

Alábbiakban tájékoztatjuk Önt a 2020. őszi daruzási szolgáltatás igénybevételeinek
feltételeiről, amely alapján kérjük segítse munkánkat azzal, hogy a leírtak szerint veszi
igénybe daruzási szolgáltatásunkat, hogy a kiszolgálása minél gyorsabb és színvonalasabb
lehessen!
A daruzási szolgáltatás igénybevételének menete:
1. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot (telefonon, személyesen) az adott BAHART kikötőben
dolgozó kollégáinkkal, és az egyeztetés után foglalja le az Ön számára megfelelő, és
munkatársunk által is elfogadott időpontot (hónap-nap-óra).
2. A Hajótulajdonos/Bérlő/Megbízottja a leegyeztetett időpontban jelenjen meg a kikötőben
a daruzásra előkészített állapotú hajóval.
3. A kikötőmesterek az elvégzett munka alapján elkészítik a szolgáltatási jegyzőkönyvet,
melyet a Hajótulajdonos/Bérlő/Megbízottja aláír, mellyel elismeri a szolgáltatás teljesítését.
4. Helyszíni fizetés esetén a már megszokott lehetőségek közül választva (készpénz,
bankkártya) egyenlítse ki a Kikötőmester által kiállított számlát. Amennyiben az Ön kikötőhely
bérleti szerződése tartalmazza a daruzási szolgáltatást, és a számla kiegyenlítésre is került, a
szolgáltatás ellenértékével kapcsolatban a Bérlőnek további teendője nincs.
Szükség esetén 24 órával a lefoglalt daruzási időpontot megelőzően a hajótulajdonos a
rendelkezésre álló szabad kapacitások függvényében módosíthatja az általa már korábban
lefoglalt daruzás időpontját.
Szélsőségesen viharos időjárás esetén a BAHART jogosult részben-, vagy teljes mértékben
lemondani a meghirdetett daruzási napot.
Kikötőmestereink elérhetőségei megtalálhatóak honlapunkon.

Települési rendezvényajánló és látnivalók
Kiránduljon ősszel is a Balaton partján, ahol jobbnál jobb programok, látnivalók várják az
érdeklődőket!
DJ a szőlőben – Őszi dallamok – 2020. szeptember 26.

Gyönyörű balatoni panoráma, pokrócok, lampionok, kellemes soul-funk zene, jó társaság,
finom borok és ételek. Ez jellemzi Paloznakon a Homola Borteraszon immáron 4 éve
megrendezett programsorozatot. Tovább…

XIV. NN Ultrabalaton – 2020. október 2-4, Balatonfüred.

Az NN Ultrabalaton hazánk egyik legnépszerűbb sporteseménye, egyben Közép-Európa leghosszabb
futóversenye, melyen a táv „csupán“ egy kör, de az a Balaton körül, egyéniben vagy váltóban, futva
vagy bringával. A verseny célja: Körbe futni vagy kerékpározni Közép-Európa legnagyobb és szívünknek
legkedvesebb tavát, a Balatont. Tovább…

Káli Fest- 2020. október 3., Köveskál
Idén debütál a Káli Feszt, amely egy fontos ügy mellé állva öko- és környezetbarát fesztiválként
hirdeti magát. Az eseményt a Káli-medencébe, egészen pontosan Köveskálra tervezik. A
szervezők fő célja, hogy a helyi népszokásokat és a tájat is megismertessék a nagyközönséggel
akár gyalogosan, biciklivel vagy éppen autóval. Tovább…

„Magyarország ősszel is vár!” – Őszi varázslat Szigligeten - 2020. október 10.

Kamon-kő túrára invitálunk minden aktív pihenésre vágyót! Mit jelent a Kamon? Mi Szigliget
nevének eredete? Mivel foglalkoztak a régi szigligetiek? Szigliget történetével, életével és a
környék természeti értékeivel ismerkedhet meg az, aki részt vesz ezen a hangulatos túrán.
Tovább…

Somlói Juhfark Ünnep – 2020. október 17.
Ötödik alkalommal jön a Juhfark bor ünnepe Somlón: a nagy sétálókóstolón 13 pince 24
különböző Juhfarkját mutatják október 17-én szombaton. A különleges, vulkanikus Somló az
egész világon egyedülálló borokat produkál, egyediségét pedig a Juhfark tudja legszebben
megmutatni a szervezők szerint. Tovább…

KOMPAKT ÉS TAKARÉKOS!
Szemelvények a hivatalos hazai Suzuki Marine Márkakereskedők kiemelt ajánlataiból! Suzuki
DF9.9BS hajómotor most szenzációs áron! A részletekért kattintson a linkre:
http://bit.ly/2IiD2lI

Ajándékozzon BAHART ajándékkártyát!

Ajándékozzon Ön is egyszerűen és kényelmesen hajós élményt családjának, barátainak a
BAHART Ajándékkártya segítségével!
Rendelje meg a BAHART Ajándékkártyák valamelyikét online!
👉Ajándékkártya rendelés ITT!
👉További információk ITT!

Biztosító Partnerünk a Generali Biztosító Zrt.
A vitorláshajók felelősségbiztosítását a Generali Biztosító Zrt. biztosítja.

Velünk Biztonságban.

Kapcsolat: mailto:hajo@generali.hu

Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni tőlünk, az alábbi e-mail címen leiratkozhat:
marina@balatonihajozas.hu

Kövessen minket:
Facebook
Twitter Google+

Kapcsolat:
Balatoni Hajózási Zrt..
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Telefon: +36 84 312 144/140, 142. m.
E-mail: marina@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu

