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Dyrektora OSiR  

z dnia 3 sierpnia  2020 r. 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCY  

NAD ZALEWEM KARAŚ 
 

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym nad ,,Zalewem Karaś”  

wprowadza się Regulamin Porządkowy.   
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Regulamin porządkowy określa zasady funkcjonowania i korzystania z  ,,Zalewu Karaś” w Lubsku. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

,,Zalewie Karaś”  należy rozumieć zbiornik wodny wraz z otaczającą go infrastrukturą: Plac zabaw, 

Siłownia zewnętrzna,  Łowisko specjalne,  Ścieżka pieszo – rowerowa, Przystań Kajakowa, 

Wypożyczalnia rowerów kołowych  i gokartów oraz Wypożyczalnia rowerów rehabilitacyjnych  dla 

osób niepełnosprawnych.  

,,Administratorze” należy rozumieć  Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lubsku przy ul. 

Bohaterów 3d  (tel. 68 372 21 21) 

 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na całym obszarze Zalewu Karaś. 

2. Wejście na teren zalewu ,,Karaś” oznacza  bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku imprez masowych obowiązują dodatkowo odrębne regulaminy opracowane przez ich 

Organizatorów. 

4. Na Placu zabaw, Przystani Kajakowej i w Wypożyczalni rowerów kołowych i  gokartów oraz 

rowerów rehabilitacyjnych obowiązują dodatkowo odrębne  regulaminy. 

5. Kierownictwo i obsługa pracowników OSiR  sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

ZASADY OGÓLNE – PRZEZNACZENIE 

1. Zalew Karaś służy do  wypoczynku i rekreacji. 

2. Zalew – część ogólna  (wokół zalewu)  dostępna jest codziennie całodobowo. 

3. Pozostała część tj.: Przystań kajakowa oraz Wypożyczalnia rowerów kołowych i gokartów  czynna 

jest w okresie letnim i obowiązują tam odrębne regulaminy. 

4. Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób niepełnosprawnych czynna jest w okresie letnim w 

czasie  funkcjonowania Przystani Kajakowej. Poza wskazanym okresem w celu wypożyczenia 

roweru należy  zgłosić się  do siedziby OSiR przy ul. Bohaterów 3d. 



5. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub czasowego wyłączenia 

poszczególnych części Zalewu Karaś na czas organizacji imprez  sportowych rekreacyjnych i 

kulturalnych.  

6. Administrator  zastrzega sobie prawo do czasowego  wyłączenia łowiska z wędkowania w 

przypadku zarybiania, przyduchy ryb itp. 

7. Łowisko specjalne przeznaczone jest do Amatorskiego całorocznego połowu ryb (wyłącznie przy 

wykupieniu zezwolenia), a w okresie letnim do  korzystania ze sprzętu pływającego w okresie 

funkcjonowania Przystani kajakowej. 

8. Ścieżka pieszo – rowerowa jest ogólnodostępna. Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej 

powierzchni zgodnie  z oznakowaniem. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA  

1. W celu zachowania walorów wypoczynkowych i rekreacyjnych terenu nad Zalewem Karaś oraz 

zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osobom  korzystającym z wypoczynku, 

wszystkich przebywających na terenie Zalewu Karaś zobowiązuje się do: 

➢ zachowania w ciszy i spokoju, 

➢ przestrzegania porządku i czystości,  

➢ poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu i zieleni,  

➢ przestrzegania znaków drogowych, zakazu kąpieli i zakazu skoków z pomostów do wody oraz 

innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących  się na terenie obiektu,  

➢ parkowania pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

➢ przed opuszczeniem terenu obiektu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce lub 

stanowisko wędkarskie. 

 

 ZAKAZY: 

Na terenie Zalewu Karaś zabrania się: 

➢ kąpieli i skakania z pomostów do wody, 

➢ niszczenia roślinności, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,  

➢ palenia ognisk w miejscach nie wyznaczonych i bez zgody Administratora, 

➢ pływania skuterami i łodziami motorowymi  z wyłączeniem służb porządkowych i 

ratunkowych,  

➢ korzystania ze sprzętu pływającego po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków 

odurzających,  

➢ zanieczyszczania wody w tym  używania środków piorących i środków do  higieny osobistej,  

➢ wjazdu i poruszania się samochodami i innymi pojazdami silnikowymi bez zgody 

Administratora (nie dotyczy służb ratunkowych). 

➢ mycia pojazdów w tym rowerów  na terenie Zalewu,  

➢ wprowadzania psów bez smyczy,  

➢ organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody Administratora,  

➢ łowienia ryb osobom nie posiadającym wykupionego zezwolenia. 

 



ZASADY WĘDKOWANIA 

1. Łowisko specjalne przeznaczone do amatorskiego połowu ryb  jest łowiskiem  

ogólnodostępnym - płatnym. na którym obowiązują specjalne warunki amatorskiego połowu 

ryb. 

2. Okres wędkowania ustala się od 1 stycznia do 31 grudnia  zgodnie z Regulaminem PZW. 

3. Do wędkowania uprawnione są osoby posiadające wykupiony jednodniowy  bilet lub opłatę 

roczną wraz                      z aktualnym  zezwoleniem na amatorski połów ryb, wydane przez 

Administratora na dany dzień lub rok.   

4. Ceny biletów reguluje aktualny cennik. 

5. Wędkarze z opłaconą składką PZW Okręg Zielona Góra upoważnieni są do zniżki według 

aktualnego cennika. 

6. Karta wędkarska nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z łowiska.  

7. Przystań kajakowa pozostaje wyłączona  z wędkowania - poza szkółką wędkarską PZW. 

8. Kontrolę nad przestrzeganiem Amatorskiego Połowu Ryb dokonują  uprawnieni członkowie 

Straży Rybackiej oraz osoby wyznaczone do kontroli przez Dyrektora OSiR posiadające 

aktualne imienne upoważnienia. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku nad Zalewem Karaś będą pociągnięte do 

odpowiedzialności karno – administracyjnej. 

2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu. 

3. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprez  odpowiada ich Organizator. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zalewu Karaś zobowiązane są do podporządkowania się 

poleceniom pracowników obsługi, służb porządkowych, ratowników i osób upoważnionych. 

 

 

MONITORING 

 

1. Na terenie obiektu  przy Przystani kajakowej znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z 

zapisem  a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku 

do użytkowników, którzy nie stosują się do obowiązujących Regulaminów.  

2. Administrator gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych    

oraz godności użytkowników obiektu. 

3. Celem zastosowania monitoringu jest podniesienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz ochrona  osób i mienia na terenie obiektu. 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nienależytego stosowania się 

do postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, przedmioty, dokumenty i inne 

rzeczy pozostawione bez opieki  na terenie Zalewu Karaś. 

3. Korzystający z  Zalewu Karaś ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację 

obiektu jednocześnie  są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom obsługi. 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie skargi, wnioski i uwagi  dotyczące funkcjonowania i korzystania z Zalewu Karaś można 

składać  

Dyrektorowi  w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku przy ul. Bohaterów 3 d. 

2. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy podmiot 

gospodarczy wykorzystujący w swojej działalności utwory muzyczne i słowno - muzyczne 

zobowiązany jest do odprowadzania stosownych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskim reprezentującymi twórców, wykonawców i producentów.  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne publiczne rozpowszechnianie muzyki 

przez najemców i organizatorów imprez.  

4. Każda osoba znajdująca się na terenie Zalewu Karaś zobowiązana jest stosować się do poleceń 

Administratora, Policji, Służb  porządkowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


