REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PODWOLINA
§1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kąpieliska miejskiego Podwolina, zwany dalej „Regulaminem", o następującej treści:
1. Administratorem kąpieliska jest Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku, zwany dalej „Administratorem".
2. Kąpielisko jest czynne w okresie sezonu określonego Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku w godzinach 10.00 - 18.00 w dniach, w których
wywieszona jest biała flaga. Administrator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające z kąpieliska poza
godzinami określonymi w regulaminie.
3. Na terenie kąpieliska obowiązują następujące oznaczenia flagowe:
a) flaga biała – kąpiel dozwolona,
b) flaga czerwona – całkowity zakaz kąpieli,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych.
4. Ratownicy dozorują wyłącznie obszar przeznaczony do kąpieli i oznaczony:
a) bojami czerwonymi – strefa dla nieumiejących pływać,
b) bojami żółtymi – strefa dla umiejących pływać,
c) bojami białymi – brodzik dla dzieci.
5. Za pozostawione na kąpielisku przedmioty wartościowe Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska i korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub prawnych
opiekunów.
7. Zabrania się pozostawiania na terenie kąpieliska dzieci bez nadzoru.
8. Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się poza wyznaczoną strefą kąpieliska.
9. Zabrania się wstępu do wody osobom będącym pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
10. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy
oraz:
1) bezzwłoczne poinformowanie służb ratowniczych, o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób,
2) niezwłoczne wezwanie służb ratowniczych,
3) bezwzględne podporządkowanie się do poleceń służb ratowniczych, WOPR, Policji, Straży Pożarnej podczas akcji ratowniczej.
11. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem RATOWNIK lub WOPR .
12. Osoby przebywające na terenie kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników i pracowników obsługi.
13. Osobom przebywającym na terenie kąpieliska nie wolno:
1) przekraczać granicy strefy dla umiejących i nieumiejących pływać poza miejsca wydzielone bojami,
2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga.
3) niszczyć urządzeń, znaków, tablic, pomostów i wyposażenia kąpieliska,
4) skakać do wody z wieży ratowniczej, pomostów,
5) zakłócać spokoju,
6) popychać i wrzucać inne osoby do wody,
7) jeździć rowerami po pomostach, malować i pisać po wykonanych obiektach i urządzeniach,
8) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
9) wchodzić na wyznaczone stanowiska ratownicze,
10) używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej.
11) wjeżdżać pojazdami, za wyjątkiem służb ratunkowych i porządkowych,
12) wprowadzać i kąpać na terenie kąpieliska psów i innych zwierząt. Postanowienie o zakazie wstępu nie dotyczy osób korzystających
z psów przewodników, jeżeli są one trzymane na smyczy.
14. Nie wolno niszczyć znaków odgradzających kąpielisko od miejsc, w których kąpiel jest zabroniona oraz innych znaków ustawionych
przez Administratora obiektu.
15. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na kąpielisku,
a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych, będą usuwane z terenu kąpieliska,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczenia.
16. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
17. Grupy zorganizowane zobowiązane są zgłosić swoją obecność na terenie kąpieliska do ratownika.
18. Grupy zorganizowane mogą wejść do wody tylko po uzyskaniu zgody ratownika.
19. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi kąpieliska i Administratorowi Zarządowi Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej
w Nisku.

§2. Regulamin podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej administratora oraz na tablicach
informacyjnych, na obszarze kąpieliska miejskiego Podwolina.
§3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.
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