REGULAMIN
PRZYSTANI KAJAKOWEJ W CENTRUM REKREACJI
W JUSZKOWIE
OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA PRZYSTANI
1. Przystanią kajakową przy ul. Sportowej w Juszkowie administruje Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie.
2. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest zgodnie z aktualnym harmonogramem
zamieszczonym na stronie internetowej OKSiR.
Wydawanie kajaków na spływy Radunią w godz. od 10:00 do 12:00.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń pracowników OKSiR
oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
4. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą
opiekunowi przystani dowód tożsamości ze zdjęciem na czas wypożyczenia sprzętu lub na
jego podstawie podpiszą oświadczenie o wypożyczeniu.
5. Liczba osób na danym sprzęcie wodnym powinna być zgodna z liczbą określoną dla danego
sprzętu pływającego.
6. W razie wątpliwości liczbę osób określa opiekun przystani.
7. Osoby niepełnoletnie mogą wypływać tylko pod opieką osób dorosłych.
8. Wszystkie osoby wypływające na rzekę obowiązane są do założenia kamizelek
asekuracyjnych na czas pływania.
9. Liczbę dodatkowego sprzętu ratunkowego każdorazowo ustala opiekun przystani.
10. Sprzęt wodny może być użytkowany wyłącznie w godzinach otwarcia przystani,
po dokonaniu przez opiekuna wpisu w dzienniku wydawania sprzętu wodnego.
11. Podczas pływania wypożyczający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne
i osób na danej jednostce oraz za wypożyczony sprzęt wodny.

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I POMOSTÓW
1. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność
finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym.
2. Wypożyczającemu sprzęt wodny zabrania się:
•
•

Odstępowania sprzętu kajakowego.
Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.

•
•
•
•
•

Palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających w czasie dysponowania
sprzętem pływającym.
Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Pływania w miejscach niedozwolonych.
Skakania do wody oraz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
Wyrzucania wszelkich odpadków do rzeki. Wszelkie nieczystości należy wrzucać
do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie przystani.

3. W przypadku nie oddania wypożyczonego w przed godziną zamknięcia wypożyczalni
dodatkowo pobierana będzie opłata karna.
4. Osobom pod wpływem alkoholu sprzęt wodny nie będzie wypożyczany.
5. OKSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania osób
przebywających na przystani.
6. Wszelkie niebezpieczeństwa oraz wypadki należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi
przystani.
7. Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
8. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy
OKSiR. W przypadku trudności w egzekwowaniu postanowień niniejszego regulaminu
pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe (straż miejską, policję).

PRZEBYWANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę minimum 5 osób pozostającą pod nadzorem
opiekuna grupy, w tym trenera.
2. Wstęp na teren przystani dla osób z grupy zorganizowanej możliwy jest jedynie
w obecności opiekuna grupy.
3. Wstęp grupy zorganizowanej na teren przystani musi zostać bezzwłocznie zgłoszony
pracownikowi przystani.
4. Osoby z grupy zorganizowanej mają obowiązek stosowania się do poleceń opiekuna
oraz przestrzegania zasad obowiązujących na przystani.
5. Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób z grupy oraz szkody
powstałe w wyniku pobytu grupy na terenie obiektu.
6. Opiekun grupy może opuścić przystań najwcześniej wraz z ostatnią osobą, nad którą
sprawuje opiekę.

Łęgowo, 28.04.2011r.

Dyrektor OKSiR

