
Regulamin Basenu Rekreacyjnego Kąpieliska Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie 
 

 

1. Basen Rekreacyjny jest integralną częścią Kąpieliska MOSiR i obowiązują na nim 

przepisy Regulaminu Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie oraz 

dodatkowo niniejszego Regulaminu. 

2. Każda osoba korzystająca z Basenu Rekreacyjnego ma obowiązek zapoznania się z tym 

Regulaminem. 

3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za 

nieprawidłowe korzystanie z Basenu Rekreacyjnego, a Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Bukownie nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z 

przyczyn nieleżących po jego stronie a w szczególności z nie przestrzegania przez 

użytkownika niniejszego Regulaminu i Regulaminu Kąpieliska Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Bukownie. 

4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy wodni oraz 

pracownicy Kąpieliska MOSiR. 

5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu zostaną poproszone o 

opuszczenie Basenu Rekreacyjnego, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu – 

wydalone z Kąpieliska MOSiR bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych 

kosztów pobytu. 

6. Osoby korzystające z Basenu Rekreacyjnego obowiązane są ściśle stosować się do 

poleceń ratowników. 

7. Osoby korzystające z Basenu Rekreacyjnego obowiązuje noszenie stroju kąpielowego 

oraz skorzystanie z natrysku przed wejściem do wody.  

8. Zabrania się wchodzenia na teren Basenu Rekreacyjnego (np. pomiędzy barierkami) 

bezpośrednio z części plażowej z pominięciem ręcznych natrysków.  

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w 

miarę potrzeby udzielenie pomocy. W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej 

należy niezwłocznie wezwać ratownika. 

10. Skakać do wody można jedynie w miejscach do tego przeznaczonych tj. miejscach 

wyznaczonych przez ratowników. 

11. Opiekun grupy zorganizowanej i jego podopieczni zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zgłoszenia grupy 

ratownikowi. 

12. Dzieci do lat 10 muszą przebywać na terenie Basenu Rekreacyjnego oraz kąpać się 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

13. Osobom znajdującym się na terenie Basenu Rekreacyjnego nie wolno: 

1) przekraczać granicy strefy (dla umiejących pływać), jeżeli nie posiadają umiejętności 

pływackich, 

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona 

jest flaga czerwona, 

3) niszczyć urządzeń i sprzętu Basenu Rekreacyjnego, 

4) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, 

5) zaśmiecać i brudzić terenu Basenu Rekreacyjnego. 

 

 

Regulamin zatwierdził 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie 


