
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWEGO NAD ZBIORNIKIEM WODNYM W GACKACH.     

Nieruchomość jest własnością prywatną, wstęp na teren płatny. 

                                                 

Poniższy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu oraz został 

opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania z 

nieruchomości przy której położony jest zbiornik wodny. Przebywanie na 

obiekcie zobowiązuje do przestrzegania  przyjętych ustaleń , a w szczególności  

zasad bezpieczeństwa: 

 

1. Ze względu na bezpieczeństwo, na całej nieruchomości obowiązuje  zakaz 

kąpieli w zbiorniku wodnym, wejście do wody na własną 

odpowiedzialność. Zbiornik nie jest strzeżony. 

2. Do korzystania z obiektu uprawnione są osoby mające bilet wstępu. 

Osoby przebywające na terenie zobowiązane są na życzenie właścicieli 

nieruchomości do okazania biletu wstępu. 

3. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie obiektu. 

4.  Przebywanie psów na terenie dozwolone jest tylko pod stałą kontrolą 

właściciela, zabrania się swobodnie biegania po terenie. Osoby 

wchodzące na teren z psem zobowiązane są do sprzątania po swoim 

pupilku. 

5. Przebywanie na terenie zobowiązuje do zachowania się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 
6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie tylko pod opieką osób 

dorosłych. 

7. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie zbiornika wodnego, osobom 

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających 

Zabrania się również wnoszenia na teren, napojów alkoholowych lub 

innych środków odurzających. 

8. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. 

9. Na terenie plaży trawiastej oraz piaskowej obowiązuje zakaz:  

 rozpalania ognisk 

 zaśmiecania terenu plaży 

 jeżdżenia pojazdami mechanicznymi, motorowerami, skuterami, 

motocyklami , quadami. 

 parkowania pojazdów mechanicznych  

 zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom 



 

10. Zabrania się dokonywania czynności i działań mogących mieć wpływ na 

zanieczyszczenie lub skażenie wody w zbiorniku i przyległym mu terenie. 

11. Osoby wędkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

12. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie 

obiektu  właściciele nie ponoszą odpowiedzialności 

13. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia techniczne na terenie obiektu 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody 

14. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie 

miejsce, śmieci wynieść do rozstawionych worków oraz pojemników na 

odpady.  

15. Grillowanie. Wypalony węgiel należy zsypywać do rozłożonych obok 

WC okrągłych drenaży betonowych. 

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego 

regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, a w rażących przypadkach 

będą ponosić odpowiedzialność karną. 

17. Właściciel nie zwraca poniesionych kosztów za skrócony okres pobyt na 

terenie. 

Uwaga! Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za osoby 

przebywające na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym. 

Osoby kąpiące się wbrew ww. zakazowi czynią to na własną 

odpowiedzialność !!! 

Wprowadzanie psów tylko na smyczy, zakaz wprowadzania 

pupila do wody! 

 


