RAMOWY R E G U L A M I N PORZĄDKOWY
korzystania z wód zbiorników wodnych Pławniowice i terenów
przyległych do zbiorników
1. Zbiorniki wodne mały i duŜy Pławniowice wraz z terenem przyległym jest terenem
rekreacyjnym ogólnodostępnym, a w okresie letnim od l czerwca do 30 sierpnia
organizowane są na nim kąpieliska.
2. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenach rekreacyjnych zbiornika małego
oraz kąpać się wyłącznie pod opiekę osób dorosłych.
3. Zabrania się wstępu osobom, po spoŜyciu alkoholu, wnoszenia i spoŜywania napojów
alkoholowych na terenie zbiornika (mały i duŜy zbiornik - Pławniowice), jak i terenu
przyległego w granicach wyznaczonych (plaŜ).
4. Za przedmioty wartościowe pozostawione na plaŜy zarządzający zbiornikami jak
i Administrator (WOPR) nie ponosi odpowiedzialności.
5. LeŜakowanie dozwolone jest na całym terenie zbiornika z wyjątkiem ogrodzonego
nabrzeŜa wokół niecki zbiornika małego i duŜego oraz miejsc gdzie jest to zabronione.
6. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie strojów kąpielowych.
7.
Bezpieczeństwo
osobom
kąpiącym
się
w
rejonach
wyznaczonych
zapewniają
ratownicy WOPR.
8. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do poleceń ratowników.
9. Osobom znajdującym się na terenie zbiornika nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy wyznaczonych do kąpieli,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym
wywieszona jest flaga czerwona,
c) niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na zbiorniku jak i w ich obrzeŜu,
d) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób , a w szczególności:
- zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
- leŜakować i biegać po pomostach,
- zaśmiecać i brudzić terenu zbiorników jak i terenów przyległych,
- niszczyć znaków odgradzających kąpielisko od szlaku Ŝeglownego, wód
otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.
10. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliŜu zbiorników dozwolone jest tylko
w miejscach przeznaczonych na ten cel za odpowiednią opłatą.
11. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w obrębie zbiorników wodnych jak i
cieków wodnych dopływających do zbiorników Pławniowice.
12. Zabrania się rozbijania namiotów poza miejscami wyznaczonymi.
13. Palenie ognisk dozwolone jest w miejscach wyznaczonych.
14. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia techniczne zbiorników wodnych jak i
strefy
ochronnej
zbiorników
ponoszą
odpowiedzialność
materialną
za
wyrządzone
szkody.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane przez słuŜby porządkowe z terenu zbiorników wodnych i terenów przyległych
Pławniowice,
niezaleŜnie
od
ewentualnego
skierowania
sprawy
na
drogę
postępowania w sprawach o wykroczenie do Sądu Grodzkiego w Gliwicach.
16. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania zbiorników wodnych Pławniowice naleŜy
zgłaszać do RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 oraz Urzędu Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26.
17. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności na
zasadach określonych ustawą – Kodeks Wykroczeń.
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