
Regulamin porządkowy miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
„JEZIORO JAROSŁAWIECKIE”

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd SGM WPN uchwałą nr 4.Z.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.

1. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wykorzystywane do kąpieli „Jezioro Jarosławieckie”.
2. Każda osoba korzystająca z miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest zobowiązana do zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
3. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu 
    i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem Wielkopolskiego Parku Narodowego.
5. Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
6. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00-20.00, 
    w okresie letnim od 15 lipca do 15 września.
7. orzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz plaży jest bezpłatne.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki.
9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10. Zabrania się:
 a) wstępu na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
 b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 
        palenia tytoniu,
 c) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
11. Osoby przebywające na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje noszenie co najmniej stroju kąpielowego.
12. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
13. Na terenie całego zbiornika obowiązuje zakaz pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych.
14. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli z wyjątkiem stref wydzielonych liną z chorągiewkami.
15. Ratownicy wyróżniają się ubiorem w kolorze czerwonym oznaczonym napisem RATOWNIK oraz logo podmiotu uprawnionego do wykonywania
      ratownictwa wodnego, do którego przynależą.
16. Osoby przebywające na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.
17. Kąpiel dozwolona jest w czasie godzin otwarcia miejsca wykorzystywanego do miejsca wykorzystywanego do kąpieli, gdy wywieszona jest biała flaga.
18. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:
 a) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi (głębokość do 1.20m), jeśli nie umieją pływać,
 b) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi (głębokość do 3m),
 c) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
 d) przekraczać granicy stref oznakowanych liną z chorągiewkami,
 e) zakłócać wypoczynku innych osób, popychać i wrzucać do wody,
 f) pływać poza strefą żółtych boi,
 g) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli,
 h) wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych oraz ich kąpieli,
 i) łowić ryb,
 j) zaśmiecać i brudzić terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 k) niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 l) zanieczyszczać wody, używać środków piorących i higieny osobistej;
 m) poruszać się pojazdami, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych.
19. Grupy zorganizowane zgłaszają każdorazowo swoją obecność u starszego ratownika.
20. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.
21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
22. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za 
      wyrządzone szkody.
23. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w biurze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 
      Plac 20 Października 1 w godzinach pracy biura.
24. W przypadku łamania zapisów Regulaminu należy skontaktować się ze Strażą Gminną w Komornikach pod numerem telefonu 661 434 360 lub Policji 
      pod numerem alarmowym 112. 



Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Regulamin zatwierdzony przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr XLVII/314/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Regulamin korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli „GLINIANKI” 
w miejscowości Mosina

1. Każda osoba korzystająca z miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest zobowiązana do zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu 
    i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem stanowiącym własność Gminy Mosina.
4. Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina Mosina. 
5. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne codziennie w godzinach 11.00 – 19.00, w okresie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia.
6. Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
9. Zabrania się:
 a) wstępu na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających;
 b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających na terenie miejsca wykorzystywanego do 
        kąpieli;
 c) palenia tytoniu;
 d) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 10. Osoby przebywające na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli są zobowiązane do noszenia co najmniej stroju kąpielowego.
 11. Na terenie całego zbiornika obowiązuje zakaz pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych.
 12. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, z wyjątkiem stref wyznaczonych liną z chorągiewkami.
 13. Ratownicy wyróżniają się ubiorem w kolorze czerwonym oznaczonym napisem RATOWNIK oraz logo podmiotu uprawnionego do wykonywania 
       ratownictwa wodnego, do którego przynależą.
 14. Osoby przebywające na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników.
 15. Kąpiel dozwolona jest w czasie godzin otwarcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, gdy wywieszona jest biała flaga.
 16. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:
 a) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi (głębokość do 1.20m), jeśli nie umieją pływać;
 b) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi (głębokość do 3m);
 c) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
 d) przekraczać granicy stref oznakowanych liną z chorągiewkami;
 e) zakłócać wypoczynku innych osób;
 f) wchodzić na wieże i łodzie ratownicze;
 g) pływać poza strefą oznaczoną bojami;
 h) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli;
 i) wprowadzać zwierząt gospodarskich i domowych oraz ich kąpieli;
 j) łowić ryb;
 k) zaśmiecać i brudzić terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 l) niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 m) zanieczyszczać wody, używać środków piorących i higieny osobistej;
 n) poruszać się pojazdami, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych.
17. Grupy zorganizowane każdorazowo zgłaszają swoją obecność u ratownika.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
19. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
      szkody.
20. Skargi i wnioski należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Plac 20 Października 1, w godzinach pracy Urzędu.
21. W przypadku łamania zapisów Regulaminu, kontakt ze Strażą Miejską w Mosinie pod numerem telefonu 501467312 lub Policją pod numerem 
      alarmowym 112.


