
 

WITAMY NA PLAŻY I KĄPIELISKU KLUBU WODNEGO KON-TIKI 

I zapraszamy do zapozna się z naszym regulaminem  

 

Regulamin Plaży i Kąpieliska Klubu Wodnego KON-TIKI 
 

1. Plaża i Kąpielisko KON-TIKI jest własnością Stowarzyszenia Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie. 

2. Plaża i Kąpielisko czynne jest sezonowo w soboty i niedziele od 30 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 

    10:00 do 20:00 pod warunkiem, że w tych godzinach otwarta jest Stanica Klubowa a osoby planujące 

    skorzystać z plaży i kąpieliska uzyskały zgodę od osoby pełniącej funkcję Zarządcy Stanicy Klubowej. 

    W pozostałe dni tygodnia dozwolone jest korzystanie z plaży i kąpieliska w godzinach od 10:00 do 20:00 po 

    wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia od osoby pełniącej funkcję zarządcy Stanicy Klubowej. 

3. Wstęp na teren Plaży i Kąpieliska jest wolny od opłat. 

4. Kąpielisko jest niestrzeżone a jego Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki 

    użytkowników wynikłe z korzystania z Plaży i Kąpieliska 

5. Wstęp na teren Kąpieliska dzieci i młodzieży do lat 13 dozwolony jest tylko pod opieką osoby dorosłej. 

6. Na terenie Kąpieliska i Plaży zabronione jest wędkowanie nawet wtedy kiedy Kąpielisko i Plaża jest 

    nieczynna. 

7. Na terenie Kąpieliska zabrania się rozpalania ognisk i wyrzucania niedopałków papierosów. 

8. Śmieci i odpadki należy składać w ustawionych pojemnikach. Prosimy o nie zanieczyszczanie wody  

    poprzez wrzucanie niedopałków papierosów, kapsli od butelek itp. 

9. Kąpiel dozwolona jest tylko na terenie Kąpieliska w obszarze wyznaczonym przez boje. 

10. Dla zachowania odpowiednich warunków wypoczynku apeluje się o ograniczenie hałasu, również przy 

    korzystaniu z własnych odbiorników radiowych i innych odtwarzaczy audio. 

11. Zabrania się wstępu i korzystania z Plaży i Kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

    lub innych środków odurzających, oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, oraz innych  

    środków odurzających na terenie Plaży i Kąpieliska. 

12. Osoby korzystające z Plaży i Kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego. 

13. Na terenie Plaży i Kąpieliska zabronione jest wprowadzanie i przebywanie psów lub innych zwierząt. 

14. Na terenie i obrzeżu Plaży i Kąpieliska zabrania się poruszania się i parkowania pojazdów mechanicznych. 

15. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z Plaży i Kąpieliska zaleca się wzajemną obserwację,  

      a w miarę potrzeb udzielenie pomocy.  

16. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki Właściciel Plaży i Kąpieliska nie ponosi żadnej  

      odpowiedzialności. 

17. Osoby przebywające na terenie Stowarzyszenia Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie w tym Plaży i  

      Kąpieliska zobowiązane są do stosowania się do instrukcji osoby pełniącej funkcję Zarządcy Stanicy 

      Klubowej. 

18. Osoby niszczące mienie Właściciela lub innych osób, oraz naruszające porządek publiczny lub przepisy 

      niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Właściciela, niezależnie od ewentualnego 

      skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM NASZYM GOŚCIOM BEZPIECZNEJ I MIŁEJ ZABAWY NA TERENIE 

STANICY KLUBU WODNEGO KON-TIKI W PIŃCZOWIE. 

 

Drużyna Wodna Stowarzyszenia Klubu Wodnego KON-TIKI w Pińczowie  


