
 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia nr 6 /2020 

Dyrektora OSiR  

z dnia 03 sierpnia  2020 r. 

REGULAMIN PRZYSTANI KAJAKOWEJ  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Przystani Kajakowej nad  Zalewem ,,Karaś” 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa jest o: 

➢ Przystani kajakowej zwanej dalej Przystań - należy rozumieć infrastrukturę wraz  

z zapleczem higieniczno – sanitarnym przy akwenie wodnym zlokalizowaną w Lubsku,  

przy  ul. Słowackiego 30. 

➢ Administratorze - należy rozumieć   Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Lubsku 

z siedzibą przy ul. Bohaterów 3 d , tel. (068) 372-21-21. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień  

niniejszego Regulaminu 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego w sezonie czynne są codziennie w godzinach od 10:00 - 20:00 

Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Przystani ze względu na złe warunki atmosferyczne, 

techniczne lub inne. Przystań kajakowa jest wyłączona z wędkowania poza szkółka wędkarską. 

2. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

3. Wypożyczający będący osobą pełnoletnią zobowiązany jest okazać pracownikowi Wypożyczalni dokument 

tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)  w celu spisania danych do karty 

Wypożyczalni. 

4. Wypożyczenie sprzętu pływającego i złożenie podpisu w rejestrze wypożyczalni sprzętu pływającego jest 

równoznaczne  z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 

5. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.  

6. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe  

(kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby indywidualnie. 

7. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład dzieci    

na własną odpowiedzialność. 

8. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego                         

nie wypożyczamy. 

9. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może znajdować się jednocześnie                        

tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.  

 

ZAKAZY 

1. Użytkownikom sprzętu pływającego zabrania się: 

➢ skakania do wody ze sprzętu pływającego, 

➢ wędkowania ze sprzętu pływającego,   

➢ spożywania alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą, 

➢ odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru, 

➢ podpływania sprzętem pływającym na odległość 15 m od linii brzegu, 

➢ siadania na zewnętrznej części jednostki pływającej. 

 



MONITORING 

 

1. Na terenie 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 Przystani. 

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 Przystani kajakowej. 

3. Korzystający z  Przystani kajakowej ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastacje sprzętu 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Korzystający ze sprzętu pływającego obowiązani są: 

➢ ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz pracowników OSiR pełniących dyżur. 

➢ do udzielenia pomocy ludziom w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem bezpieczeństwa. 

➢ w przypadku nagłego pogorszenia się pogody lub awarii sprzętu, do powrotu na Przystań  

lub podpłynięcia do najbliższego brzegu. 

2. Zobowiązuje się użytkowników do obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia 

stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pływającym. 

3. Zobowiązuje się użytkowników do używania sprzętu asekuracyjnego (wszystkie osoby ć powinny podczas 

rejsu zobowiązane są mieć na sobie kamizelkę ratunkową). 

4. W przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu pływającego użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia osoby pełniącej dyżur na Przystani. 

5. Osoby winne zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu ponoszą obok odpowiedzialności karno – administracyjnej 

odpowiedzialność materialną.  

6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na stanowisku ratownika. 

7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników OSiR i pracowników obsługi oraz 

do zachowania kultury, wszelkich zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie Przystani  kajakowej  

i  na zbiorniku wodnym. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub niniejszy Regulamin będą wypraszane z terenu Przystani.    

9. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora OSiR w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji                        

w Lubsku   przy ul. Bohaterów 3d                                                                                    

 

 

 

 

 


