REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PRZYSTANI KAJAKOWEJ
PRZY UL. NIWKA STARA W PUSZCZYKOWIE
OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA W PRZYSTANI
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Przystanią kajakową przy ul Niwka Stara w Puszczykowie zarządza Administrator dostępny pod nr 506-651-200.
Przybycie na przystań należy niezwłocznie zgłosić administratorowi.
Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń Administratora oraz do zachowania wszelkich zasad
bezpieczeństwa.
Na przystani nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Osoby do 15 roku życia mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
Wszelkie niebezpieczeństwa oraz wypadki należy bezzwłocznie zgłosić Administratorowi.
Zabrania się blokować pomosty i bramę wjazdową oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek
pływających lub przystani.
Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Administrator. W przypadku trudności w
ich egzekwowaniu wzywa on odpowiednie służby porządkowe (straż miejska, policja).
PRZEBYWANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
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Za grupę zorganizowaną uważa się grupę minimum 5 osób pozostającą pod nadzorem opiekuna grupy, w tym
trenera.
Wstęp na teren przystani dla osób z grupy zorganizowanej możliwy jest jedynie w obecności opiekuna grupy.
Wstęp grupy zorganizowanej na teren przystani musi zostać bezzwłocznie zgłoszony Administratorowi.
Osoby z grupy zorganizowanej mają obowiązek stosowania się do poleceń opiekuna oraz przestrzegania
zasad obowiązujących na przystani.
Zobowiązuje się opiekuna grupy do pozostawienia porządku na terenie obiektu po zakończonych zajęciach.
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I POMOSTÓW
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Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń leżących bezpośrednio przy wodzie, a w
szczególności przy wodowaniu i wyciąganiu sprzętu pływającego.
Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać
inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:
a) wyrzucania wszelkich odpadków do rzeki, wszelkie nieczystości należy wrzucać do odpowiednich
pojemników
znajdujących się na terenie przystani;
b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiający
przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;
c) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody Administratora
d) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych;
e) skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu przystani;
f) łowienia ryb na nabrzeżu i pomostach.
Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2011 roku.
Burmistrz Miasta Puszczykowa

