
 

                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2018 z dn. 22.06.2018 r. 

 

REGULAMIN 

KOMPLEKSU REKREACYJNEGO „ZIMNA WODA” 

 

§1  PRZEPISY OGÓLNE 

1. Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, zwany dalej Kompleksem jest własnością  Miasta 

Łuków, administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. 

2. Kompleks jest obiektem ogólnodostępnym, miejscem do rekreacji i aktywnego wypoczynku.  

3. Wstęp na teren Kompleksu jest bezpłatny. 

4. Kompleks objęty jest systemem monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. 

5. Obiekty Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” dostępne są we wszystkie dni tygodnia 

przez całą dobę, z uszanowaniem ciszy nocnej trwającej od 22.00 do 6.00. 
 

 

§2  ZASADY KORZYSTANIA  

Z KOMPLEKSU REKREACYJNEGO „ZIMNA WODA” 

 

1. Korzystający z Kompleksu mają obowiązek zapoznać  się z niniejszym regulaminem. 

2.  Korzystanie z obiektu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

3.  Użytkowników Kompleksu zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu i urządzeń zgodnie z 

ich przeznaczeniem, jak również do niezwłocznego powiadomienia administratora                            

o zauważonych uszkodzeniach urządzeń i sprzętu. 

4. Osoby przebywające na terenie Kompleksu obowiązane są stosować się do poleceń służb 

ratowniczych i pracowników obsługi obiektu. 

5. W okresie letnim na terenie Kompleksu funkcjonuje kąpielisko z obsługą ratowniczą.  

6. Kąpiel poza wyznaczonym kąpieliskiem jest zabroniona.           

7. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki oraz za szkody powstałe w wyniku 

działania osób trzecich administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

8. W przypadku korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Kompleksu należy 

bezwzględnie przestrzegać niniejszego regulaminu oraz stosować się do wszelkich 

oznakowań  na terenie Kompleksu. 

9. Osoby przebywające na terenie Kompleksu są zobowiązane do niezwłocznego informowania 

odpowiednich służb ratunkowych, administracyjnych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu 

osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

osób korzystających z Kompleksu. 
 

§3  ZAKAZY 

 

1. Na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda” obowiązuje całkowity zakaz: 

1.1 kąpieli poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

1.2 wprowadzania zwierząt na molo, plażę oraz do wody; 

1.3 zaśmiecania terenu i tafli wody; 

1.4 używania w wodzie środków piorących i higieny osobistej; 
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1.5 pozostawiania śmieci na pomostach rekreacyjnych; 

1.6 zakłócania spokoju, odpoczynku i bezpieczeństwa innych użytkowników terenu; 

1.7 wprowadzania psów bez kagańca i smyczy; 

1.8 kąpieli i skoków do wody z pomostów; 

1.9 korzystania ze sprzętu pływającego w strefie kąpieliska; 

1.10 parkowania i wjazdu pojazdami mechanicznymi poza strefy do tego wyznaczone; 

1.11 organizowania imprez, handlu lub świadczenia innych usług bez zgody administratora 

Kompleksu; 

1.12 samowolnego umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń; 

1.13 niszczenia drzew, krzewów, trawników; 

1.14 używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach zalewu, zakaz nie 

dotyczy jednostek ratowniczych WOPR i bezpieczeństwa publicznego; 

1.15 palenia ognisk i grillowania w odległości nie mniejszej niż 100 m od ściany lasu  

oraz na plaży; 

1.16 spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem tzw. „ogródków piwnych”  

oraz  zażywania środków odurzających; 

1.17 wprowadzania rowerów i innych pojazdów na molo; 

1.18 kąpieli psów na terenie zalewu; 

2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z 

Kompleksu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o 

wykroczeniach. 

§4  ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Osoby, które dokonały zniszczeń lub uszkodzeń sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność, 

w tym również materialną za  wyrządzone szkody. 

2. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe z winy użytkowników, 

wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione na terenie Kompleksu. 

4. OSiR nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające z Kompleksu. 

 

§5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

2. W przypadku zaobserwowania zdarzenia/wypadku należy zawiadomić ratownika  

lub poinformować odpowiednie służby ratownicze:   

Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy 112. 

3. Niniejszy regulamin umieszczono na tablicy informacyjnej Kompleksu Rekreacyjnego 

„Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa oraz na stronie internetowej www.osir.lukow.pl 

 

http://www.osir.lukow.pl/

