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z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kąpieliska w Obornikach przy
ul. Kowanowskiej 38a
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający zasady i tryb korzystania z kąpieliska w Obornikach przy ul.
Kowanowskiej 38a, będącego własnością Gminy Oborniki, zwany Regulaminem korzystania z kąpieliska
w Obornikach, w następującym brzmieniu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA W OBORNIKACH
1. Administratorem kąpieliska jest Obornickie Centrum Sportu z siedzibą w Obornikach przy ul.
Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.
2. Każda osoba korzystająca z kąpieliska zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem
oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Kąpielisko otwarte jest od 15 czerwca do 15 września w godzinach od 11:00 do 19:00.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
5. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń pracownika kąpieliska
oraz ratowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone przez użytkowników na teren
kąpieliska.
7. Zabrania się wprowadzania na teren kąpieliska psów i innych zwierząt.
8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:
- wchodzić do wody w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
- niszczyć urządzeń i sprzętu,
- jeździć rowerami po pomostach i plaży,
- zaśmiecać terenu kąpieliska,
- biegać po pomostach i wpychać inne osoby do wody,
- wnosić i spożywać alkohol oraz przebywać na terenie kąpieliska w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu.
9. W stanie nietrzeźwym kąpiel jest surowo zabroniona.
10. Na kąpielisku obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu.
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11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu
kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
12. Telefony alarmowe:
- Pogotowie ratunkowe - 999,
- Policja - 997,
- Centrum powiadamiania ratunkowego - 112.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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