REGULAMIN TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM WILKOWSKIM
1.

Właścicielem terenu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Wilkowskim jest Gmina Świebodzin
ul.Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.

2.

Zarządcą terenu sportowo-rekreacyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sikorskiego 25,
66-200 Świebodzin.

3.

Teren sportowo-rekreacyjny obejmuje plażę, boisko do siatkówki plażowej, pomost i teren
zielony wraz z wyposażeniem.

4.

Teren jest ogólnodostępny w godzinach 6:00-22:00.

5.

W godzinach nocnych 22:00 – 6:00 przebywanie na terenie jest zabronione.

6.

Każda osoba korzystająca z terenu sportowo-rekreacyjnego ma obowiązek zapoznania się i
stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

7.

Korzystanie z terenu jest bezpłatne i odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.

8.

Na terenie sportowo-rekreacyjnym funkcjonuje kąpielisko codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia w
godzinach 10:30 – 17:30.

9.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie sportowo-rekreacyjnym wyłącznie pod opieką
pełnoletniego opiekuna.

10.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom za terenie zabrania się:

11.

–

wnoszenia i używania urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub
mogących powodować uszkodzenia mienia,

–

zaśmiecania terenu i niszczenia wyposażenia,

–

używania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,

–

wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

–

wprowadzania motorowerów, motocykli i innych pojazdów mechanicznych,

–

wjazdu rowerami, hulajnogami na pomost,

–

wprowadzania na teren zwierząt,

–

zakłócania spokoju innym użytkownikom terenu,

–

rozpalania ognisk, grilla,

–

organizowania imprez grupowych, okolicznościowych itp. bez zgody Zarządcy terenu,

–

prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez zgody Zarządcy.
Obsługa ma prawo nie wpuścić na teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi
podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod
wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają
zagrożenie dla siebie i innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji,
oznakowania na terenie obiektu oraz zaleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może
spowodować podjęcie innych stosownych kroków przewidzianych prawem.

12.

Zarządca nie ubezpiecza korzystających z terenu.

13.

Korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za szkody spowodowane w
mieniu oraz osobom trzecim.

14.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na
terenie sportowo-rekreacyjnym.

15.

OSiR Świebodzin nie odpowiada za wypadki spowodowane nieznajomością i nieprzestrzeganiem
niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji oraz poleceń obsługi.

16.

Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu urządzeń i infrastruktury , skargi i wnioski należy
zgłaszać Zarządcy terenu w Ośrodku sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin
lub pod nr telefonu 68 475 08 16, 68 475 08 18 w godz. 8:00-15:00.

