Правила и норми за безопасност и екологично поведение
Зареждане с гориво
 Спрете двигателите докато зареждате и поставете абсорбиращи материали около гърловината на
резервоара.
 При зареждане с гориво не пълнете резервоарите на 100 %, с цел избягване на разливи от евентуално
приливане на гориво.
 Не пушете и не допускайте открит огън на разтояние минимум 30 метра докато зареждате с гориво.
 Дръжте под ръка и винаги в готовност пожарогасител.
 В случай на инцидентни разливи на масла и гориво, уведомете незабавано Марината на телефони:
0 554 64 018, 0 885 285 294 или УКВ канал 73.
 При инцидентен разлив, попийте разлятото масло или гориво с абсорбиращ материал (пакли, парцали,
пясък и др.), не измивайте с вода или препарати.
 Съберете абсорбиращия материал в торби за отпъдъци и предайте в склада за опасни отпадъци.
Обслужване и ремонт на двигателите
 Поддържайте в добро състояние и не допускайте течове по двигателите си. При наличие на течове,
отстранете своевременно проблема.
 Всички ремонтни дейности по двигателите и резервоарите се съгласуват с офиса на Марината
предварително.
 Не се допуска изхвърлянето на масла, антифриз или гориво в акваторията на Марината, подходния
канал и Несебърския залив.
 Не се допуска изпомпване на сантинни води в акваторията и подходния канал на Марината.
 Изхвърлянето на горива, масла, антифриз, маслени и горивни филтри или акомулатори в контейнерите
за смет е абсолютно забранено.
 При необходимост от предаване на такива отпадъци, се обърнете към персонала на Марината на
телефони: 0 554 64 018, 0 885 285 294.
 Не се допускат каквито и да са ремонтни дейнсти по корпуса (шлайфане, лепене, боядисване и др.),
когато сте на вода.
Експлоатация и поддръжка на яхтите
 При почистване на лодките, пестете водата и използвайте само биоразградими препарати за
почистване, ако е необходимо.
 Не се допуска източване на отпадъчни води в акваторията и подходния канал на Марината. За тази цел
е инсталирана автоматична станция за източване на отпадъчни води. Жетони ще намерите в офиса на
Марината.
 Когато сте в морето не изхвърляйте никакви отпадъци зад борд. В Марината са осигурени контейнери
за тази цел. Информирайте и изисквайте от Вашите гости същото.
 Изхвърляйте битовите отпадъци от яхтата си добре опаковани в торби за смет в контейнерите на кея.
 Когато сте в Марината не изхвърляйте отпадъци в акваторията и по кея, използвайте контейнерите за
смет. Не оставяйте отпадъци и празни опаковки в кокпита и върху палубата на яхтата.
 Ако забележите нередности или контейнерите да са пълни, моля да ни информирате на телефони:
0 554 64 018, 0 885 285 294, или УКВ канал 73.
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