Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sędziszowie Nr 26/2018
z dnia 16 marca 2018 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA I PLAŻY
na terenie Bazy TKR w Sędziszowie przy ul. Sportowej 5
Zarządca obiektu:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 20A
28-340 Sędziszów tel. (041) 38-12-730 wew.21 fax. (041) 38-12-736

1. Dzieci do lat 13-stu mogą przebywać na terenie plaży i kąpieliska oraz kąpać się
w wyznaczonym miejscu, a także korzystać ze zjeżdżalni tylko pod opieką osób
dorosłych.
2. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak
również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.
3. Osoby korzystające z kąpieliska winny używać stroju kąpielowego.
4. W sezonie letnim korzystanie z kąpieliska odbywa się pod nadzorem ratowników.
5. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem ratownik
i czapkę ratownika.
6. Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.

OSOBOM PRZEBYWAJACYM NA TERENIE
KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:
7. Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru żółtego.
8. Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga.
9. Używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny
osobistej.
10. Niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży.
11. Zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom.
12. Wrzucać i popychać inne osoby do wody.
13. Pić napojów alkoholowych, palić papierosów.
14. Zaśmiecać teren kąpieliska i plaży.
15. Wjeżdżać pojazdami.
16. Wprowadzać psów i innych zwierząt.
17. Leżakować i biegać po pomoście, oraz skakać z pomostu.
18. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację,
a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu niesie ze sobą ryzyko urazów, obrażeń i
szkód Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje ich uniknięcia. Ryzyko
związane z korzystaniem z obiektu
ponosi uprawiający, w związku z czym
administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu,
wynikłe z korzystania z urządzeń - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE NINIEJSZEGO REGULAMINU
BĘDĄ USUWANE Z TERENU BAZY TKR PRZEZ SŁUŻBY DOZORU LUB POLICJĘ.
ZARZĄDCA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY: OSÓB I MIENIA.

Telefony alarmowe:
Straż pożarna tel.998
Policja tel.997
Pogotowie Ratunkowe tel.999
Ogólny – pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)

