
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie 

ul. A. Mickiewicza 40 28-200 Staszów 

tel./fax 15 864 27 11  

www.osir.staszow.pl 

1.  Każda osoba korzystająca z kąpieliska jest zobowiązana do zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

2.  Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren kąpieliska, zapoznała się z postawieniami niniejszego regulaminu 

     i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.

3.  Administratorem plaży i kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

4.  Kąpielisko w sezonie letnim jest czynne codziennie w godzinach 10:00 - 18:00.

5.  Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska i kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6.  Zabrania się korzystania z plaży i kąpieliska osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.

7.  Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia jak i spożywania napojów alkoholowych jak i środków odurzających na terenie 

     kąpieliska.

8.  Zabrania się wnoszenia i korzystania z grillów na terenie kąpieliska.

9.  Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.

10. Za przedmioty wartościowe pozostawione na kąpielisku Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

11. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zalecana jest wzajemna obserwacja, a w miarę potrzeby udzielenie  

      pomocy. 

12. Osoby korzystające z kąpieliska i leżakujące zobowiązane są do noszenia stosownego stroju. 

13. Ratownicy noszą ubiór w kolorze czerwonym i emblemat “WOPR” oraz czapkę ratownika.

14. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. 

15. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

      1) Przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnymi bojkami: czerwonymi dla nieumiejących pływać, żółtymi dla umiejących 

          pływać. 

      2) Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy na maszcie wywieszona jest  czerwona flaga.

      3) Zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób w szczególności:

          - zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,

          - zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska,

          - niszczyć oznakowania, napisy i wyposażenie kąpieliska i plaży.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie 

      od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

17. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska będą pociągnięte do poniesienia odpowiedzialność 

      materialnej.

18. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi OW “Wilga”.
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