
UCHWAI.A NRXVI/153/I2
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia I narca 2012 t'.

w sprawie: przyjgcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego ,,zalelv" oraz wydania przepis6rv
porzqdkowych.

Na podstawie art., 40 ust. 2pkt. 4 ust. 3 i ust. 4w zwi4zku zart. 4l ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o sarnorz4dzie grninnym (Dz. U. 22001r. Nr 142 poz.1597 zp6Ln. zrn.) Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala, co
nastgpuj e:

$ l.Miejsce rekreacyjne ,,zalew" zwane wdalszej czgici ,,zalewem" otwarte bgdzie przez caly rol<, od
1 kwietnia do 31 paidzternika w godzinach od 6:00 do 22:00 i od I l istopada do 31 nrarca w godzinach od 7:00 do
20 :00 .

$ 2. Na terenie zalewu znajduje sig miejsce do korzystania z k4pieli, plac zabaw oraz wypo2yczalnia spfzgtu
plywaj4cego.

$ 3. Osoba korzystajqca z miejsca rekreacyjnego ,,zalew" ma obowi4zek zapoznania sig i stosolvania do
przepis6w nini ej szego regulam inu.

$ 4. Uznaje sig, ze osoba, kt6ra weszla na teren ,,zalewu" zapoznala sig z postanowieniami niniejszego
reglllaminlr i zobowi4zala sig do jego bezwzglgdnego przestrzegania.

$ 5. Zarzqdc4,, zalewu" ustanawia sig Kierownika Plywalni Miejskiej w Jpdrzejowie.

S 6. W trosce o zachowanie porz4dku, ladu a przede wszystkirr bezpieczehstwa wszystkich przebywaj4cych na
terenie zalewu os6b, wprowadza siE nastgpuj4ce zasady:

1. Osoba przebywaj4ca na terenie ,,zalewu" zobowiqzana jest do zachowania sip w spos6b riezagrazilqcy
bezpieczefstr,vu innych os6b oraz do przestrzegania regulamin6w obowi4zujqcych na terenie ,,zalewu".

2" Osoby przebywaj4ce na terenie zalewu zobowi4zane s4 do przestrzegania polecef pracowrrik6w ,,zalewu".

3. I(4piel, plazowanie, plac zabaw, ziezdzalnia oraz gry planszowo-stoiowe s4 bezplatne. Za inne uslugi
pobierane s4 oplaty wg obowi4zuj4cych cennik6w.

4.Dzieci do lat 7 mog4przebywad na terenie ,,zalewu" tylko pod opiek4 os6b pelnoletnich.

5. Na terenie ,,zalewu" dozwolone jest wpdkowanie, tylko w Wznaczonych do tego miejscach dla os6b
posiadajqcych aktualne uprawnienia do wgdkowania.

6. Na terenie ,,zalewu" obowi4zuje bezwzglgdny zakaz wprowadzania ps6w i innych zwierzqt.

7. W olcresie letnim na terenie ,,zalewu" wyznaczone bgdzie i oznakowane jedno bezplatrre rniejsce do k4pieli.
Kqpiel poza nim jest zabroniona.

8. K4piel na terenie ,,zalewu" dozwolona jest wyl4cznie w stroju k4pielowym.

9. Wnoszenie i spozywanie alkoholu na terenie ,,zalewu" jest zabronione. Zakup i spoZywanie piwa moZliwy
jest jedynie w miejscach do tego Wznaczonych na terenie ,,zalewt)".

l0. Zabrania sig przebywania na terenie ,,zalewu" osobom bgd4cym pod wplywern Srodk6w odurzaj4cych lub
all<oholu"

| 1 TqrzqAaq zalc1rys" nie ponosi odpowiedzialnoSci za rzeczy pozostar.viope pa jego terenie.

12. Na terenie ,,zalewu" obowi4zuje zakazrozbijania nanriot6w, rozpalania ognisk i gri l lowania.

13. Osobom przebywajqcym na terenie,,zalewu" zabrania sig:

- wchodzenia do wody wbrew zakazom,

- jead2enia na rowerach pozaWznaczonymi trasami,

- zaklocania wypoczynku innych os6b - w szczeg6lno3ci poprzez gloSne zachowywanie sig,
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- uZywania wulgaryzm6w, zaSmiecania terenu itp.,

- zadmiecani a i niszczenia roSlinno5ci,

- dokalmiania ptactwa wodnego.

14.Przed opuszczeniem zajmowanego miejsca na terenie zalewu naleZy je posprz4tai a Smieci wynieS6 do
rozstawionych koszy.

15. Osoby niszczqce sprzQt, uyposaZenie budynk6w lub infrastrukturp ponosz4odporviedzialnoS6 rnaterialn4za
tvyrzqdzone szkody. OdpowiedzialnoS6 materialnqza szkody wyrzqdzone przez osoby niepeinoletnie ponosz4 icli
prawni opiekunowie.

16.Na terenie miejsca rekreacyjnego ,,zalew" zabrania sig wszelkiego handiu, dzialalnoSci reklamowej,
promocyjnej , organizacji konkurs6w i gier bez zgody zarzqdcy.

17. Osoby naruszaj4ce porz4dek publiczny lub przepisy regulaminu, podlega6 bEdqkarze grzywny, na zasadach

okreSlonych w kodeksie postgpowania w sprawach o wykroczenia.

18. Zarzqdzaj4cy i wlaSciciel nie odpowiadaj4 za wypadki i zdarzenia wynikle z nieprzestrzegania plzepis6w

niniej szego regulam inu.

19. Ksi4Zka skarg iwniosk6w znajduje sig u zarz4dcY ,,zaIewu".

$ 7. Miejsce przeznaczone do l<4pieli okreSla regulamin stanowi4cy zalqcznik Nr I do niniejszej uchwaly"

S 8. W miejscu przeznaczonym do k4pieli ustala sig nastgpuj4ce przepisy porz4dkowe, zabraniaj4ce:

- skok6w do wody,

- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w kt6rym wywieszona jest flaga czerwona lub
jestjej brak,

- przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru czerwonego,

- r,rykonywania iwiczef nurkowych bez zgody ratownika,

- plywania poza wyznaczonymi bojami na sprzgcie wodnym innyrn, ni2 dostgpny w wypozyczalni sprzgtLt
rvodnego,

- gry w pilkg siatkow4lub inne gry zespolowe,

- zabierania na sprzEt plywaj4cy wigkszej iloSci os6b, niL przewiduj4 to instrukcje u2ytkowania spfzQtlr
plywaj4cego,

- siadania na innych czqSciach sprzqtu plywajacego nizwyznaczone do tego siedziska,

- wplywania na teren miejsca wykorzystywanego do k4pieli, oznaczonego bojami,

- curnowania do brzeg6w zbiornilca wodnego w miejscach innych, niz pomost wypo|yczalni.

$ 9. Naruszenie przepis6w porz4dkowych okreSlonych w $ 8 podlega karze wymierzonej w trybie i na zasadach
okreSlonych w prawie o wykroczeniach.

$ 10. L Zasady korzystania z placu zabaw okreSla regulamin stanowi4cy zalqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

2. Spos6b korzystania zWpozyczalni sprzptu plywaj4cego okreSla zalqcznikNr 3 do niniejszej uchwaty.

$ 11. Wykonanie uchwaly powierza sip Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 12. Uchwala podtega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Swiqtokrzyskiego i wchodzi
w Zycie po uplywie l4 dniod dnia ogloszenia.
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Zal4czn1l<Nr 1 do Uchwaly Nr XVI/I53/12

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia I marca 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KAPIELI

1. Osoba korzystajqca z miejsca przeznaczonego do k4pieli ma obowiqzel< zapoznania sig istosorvania do
plzepis6w niniej szego regulatninu.

2.Uznaje sig, 2e kazda osoba korzystaj4ca zmiejsca przeznaczonego do kapieli zapoznala siE zprzepisanri
regulaminu.

3. I(4piel moze odbywai sig tylko naWznaazonym do tego terenie.

4. Miejsce wykorzystywane do k4pieli czynne jest codziennie od 20 czerwca do I 5 wrzeSnia, w godz. od 1000do
I 900.

5. Korzystanie z k4pieliska i pla?y jest nieodplatne.

6. Ustala sig nastgpuj4ce strefy miejsca wykorzystywanego do k4pieli:

- strefa dla nier,rmiej4cych plywad - koloru Zoltego,

- strefa dla umiej4cych plywai - koloru czerwonego.

7. Ustala sig nastgpuj4ce oznaczenia koloru flag

- flaga biala - kqpiel dozwolona,

- flaga czerwona - k4piel zabroniona,

- brak flagi: k4pielisko nieczynne, zakazk4pieli, brak sluzb ratowniczych.

8. Na sygnal alannowy - seria dlugich gwizdk6w-wszyscy zobowi4zani s4wyjSi z wody.

9.Dzieci do lat 7 mog4 przebywac na terenie miejsca przeznaczonego do kqpieli, wyl4cznie pod opiek4
rodzic6w lub pelnoletniego opiekuna.

10. Jedna osoba moze mie6 pod opiekqmaksimum dwoje dzieci do lat 7.

ll.Zabrania siE korzystania zmiejsca wykorzystywanego do k4pieli osobom, k6rych stan wskazuje na
spo2ycie alkoholu lub innych Srodkdw o podobnym dzialaniu.

12. Korzystanie z k4pieli moZe odbywa6 sig indywidualnie lub grupowo.

13. Grupa plywaj4ca nie moze liczyi wigcej niz l5 uczestnik6w na jedn4 osobE prowadzqcqzajpcia.

14. Opiekunowie i prowadzqcy zajgcia zobowiqzani s4 do stalego przebywania ze swoirli podopiecznymi
i zapewnienia porz4dku ibezpieczehstwa grupie podczas pobytu na terenie miejsca wykorzystywanego do k4pieli.

15. Przed rozpoczgciem zajq(, grupowych i po ich zakortczeniu kazdy prowadz4cy ma obowi4zek
przeprowadzenia zbi6rki oraz zgloszenia przybycia i wyjScia grupy ratownikowi.

16. Grupy zorganizowane korzystaj4ce zmiejsca wykorzystywanego do k4pieli maj4 obowi4zek przebywai
w obecnoSci wlasnego ratownika.

17. Uczestnicy grup musz4 byi oznaczeni w spos6b jednolity (np. czeplci lub szarfy).

18. Prowadz4cy zajgcia mog4 uzywai gwizdk6w w spos6b ograniczony i nie zaklocaj4cy pracy ratownik6w.

19. Osoby niepelnosprawne \4ymagaj4ce bezpoSredniej opieki zobowi4zane s4 do przebywania na obiekcie
wyl4cznie z opiekunem.

20. Za bezpieczeristwo os6b k4pi4cych sig odpowiedzialni s4:
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- rarownlcy,

- op iekunowie grup zor ganizow any ch.

21. Ratownicy strzeg4cy miejsca wykorzystywanego do k4pieli nosz4 ubiory w koloze pomaraficzowym lub
czerwonym z emblematem WOPR.

22.Korzystaj4cy zk4pieli obowi4zani s4 do bezwzglgdnego podporz4dkowania sip decyzjonr inakazonr
wydanym przez ratownika.

23. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kqpieli zabrania sig:

- wrzucania i wpychania innych do wody,

- zakLocania porz4dku i wszczynania falszywego alarmu,

- zanieczy szczania w o dy,

- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiot6w,

- uzywania do mycia ciala w trakcie kqpieli mydla, szampon6w i innych Srodk6w higienyosobistej,

24.W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczefstwa ratownik moze nakazac l<4pi4cemu siQ
natychmiastowe wyjScie z wody.

25. Zarzqdzaj4cy miejscem wyznaczonym do k4pieli nie odpowiada za:

- przedmiofy wartoSciowe pozostawione na terenie plazy i k4pieliska,

- zniszczenie mienia korzystaj4cych, wynikle z przyazyn niezaleZnych od zarzqdzaj4cego.

26. Osoby niszczqce r.ryposazenie miejsca przeznaczonego do kEpieli, ponosz4 peln4 odpowiedzialnoSd
materialn4 za wyrzqdzone szkody. Za osoby niepelnoletnie odpowiedzialnoSd materialn4 ponosz4 ich prawni
opiekunowie.

27. Osoby naruszaj4ce porz4dek publiczny lub przepisy regulaminu, bgd4 usuwane z terenu rniejsca
pneznaczonego do kqpieli i bpda podlegai karze grzywny, na zasadach okreSlonych wkodeksie postppowania
w sprawach o wykroczenia.

28.Zarzqdza14cy iwlaSciciel nie odpowiadaj4 za wypadki izdarzenia wynikle znieprzestrzegania przepis6w
ni ni ejszego regul aminu.

29.Zarzqdzajqcy zastrzega sobie prawo czasowego wylqczenia zuzytkowania czgSci miejsca przeznaczonego
do kqpieli.

30. Nadz6r nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pelniqratownicy oraz obsluga obiektu.
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ZalqcznikNr 2 do Uchwaly Nr XVI/153/12

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia I marca 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

1. Plac zabaw czynny jest w dniach i godzinach funkcjonowania,,zalewu" zwylqczeniem okresu zimowego.

2. Osoba korzystajqca z placu zabaw ma obowi4zek zapoznania siE i stosowania do przepis6w niniejszego

regulaminu.

3.rJznaje sip, Ze kaada osoba korzystajqca z placu zabaw, zapoznala sig z przepisami regulaminu.

4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 13 lat.

5. Dzieci dolat'7 muszqznajdowai sig pod opiek4os6b doroslych.

6. Na terenie placu zabaw zabrania sip:

- zaSmiecania terenu,

- wchodzenia na g6rne eletnenty konstrukcji huStawek,

- korzystania z huStawek przezwiqcej niZ jedno dziecko na jedno miejsce,

- grania w pilkg i inne gry zespolowe,

- wnoszenia przedmiot6w stanowi4cychzagrolenie dla innychos6b korzystajqcych z placu zabaw.

T.Zarzqdzajqcy nie odpowiada za wypadki izdarzenia wyniklez nieprzestrzegania przepis6w niniejszego
regulaminu.

8. Wszelkie nieprawidlowoSci, uszkodzenia i wypadki nale2y niezwlocznie zglaszacdo pracownilc6w
..zalewu".
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Zalqczntk Nr 3 do Uchwaly Nr XVIi 153/12

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia 1 marca 2012 r'.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOZYCZALNI SPRZ4TU PI-YWAJACEGO

'llypo2yczalnia sprzgtu wodnego (kajak6w i r"ower6w wodnych) czynna jest w dniach i godzinach
funkcj onowania "zalewu"

l.Kaada osoba korzystaj4ca zwypozyczalni ma obowiEzek zapoznania sig istosowania do przepis6w
niniejszego regulatninu.

2.Uznaje sig, ze kazda osoba korzystajqca zrypozyczalni sprzgtu wodnego zapoznala sig z przepisanri
regulaminu.

3 . Z tvypozyczalni mog4 korzysta6 osoby dorosl e oraz ntlodzie? od 14 roku Zycia.

4. Osoby ponizej 14 lat mog4 korzystai ze sprzgtu plywaj4cego tylko pod opiek4 os6b pelnoletnich.

5.Ze sprzgtu plywaj4cego moie korzystai osoba, kt6ra przedstawi dokument to2samoSci ze zdjqciem (np.
dow6d, legitymacja studencka, szl(olna, prawo jazdy, paszport).

6. W trakcie korzystania ze sprzgtu plywaj4cego dokument to2samoSci pozostawiany jest w kasie
wypo|yczalni. Dokument ten podlega zwrotowi po zakonczeniu uZytkowania sprzEtu plywaj4cego i,,zdania" go
w stanie nieuszkodzonym.

7. Osoby mog4 korzystac ze sprzQtu plywaj4cego wyl4cznie po uiszczeniu oplaty (wedlug obowi4zr"rjqcego
cennika).

8. Korzystaj4cy ze sprzeru ma obowiqzek;

- stosowania sig do wszelkich zaleceh i instrukcji osoby prowadzqcej wypozyczalnip,

- dbania obezpieczenstwo swoje i innych podczas korzystania ze sprzgtn,

- uZywania kamizelek ratunkowych, kapok6w podczas korzystania ze sprzgtu,

- uzywania wypozyczonego sprzQtu zgodnie z przeznaczenien,

- zwr'6ci6 Wpozyczony sprzgt w wyznaczonym miejscu i godzinie,

* stosowania sig do poleceri sluZb ratowniczych na wodzie,

- powiadomienia zarzqdzaj4cego oraz slu?b ratowniczych o wszystkichzdatzeniach mog4cych zagraZac Zycir-r h"rb
zdrowiu na wodzie lub braku mozliwotici doplynigcia do brzegu.

9. Korzystaj4cym ze sprzgtu zabrania sig;

- niszczenia wypozyczonego sprzEtr.r,

- wykonywania skol<6w do wody oraz kqpieli z wykorzystaniem wypoZyczonego sprzptu,

- wrzucania iwpychania innych do wody zWpozyczonego sprzQtu,

- siadania na innych czpSciach sprzQtu plywaj4cego ni?Wznaczone do tego siedziska,

- wplywania na teren miejsca wykorzystywanego do kq:ieli, oznaczonego bojarni,

- curnowania do brzeg6w zbiornika wodnego w miejscach innych, niz pomostwypo2yczalil.

10. Wypozyczajqcy ponosi peln4 odpowiedzialnoSi materialn4 za zniszczenie lub zaginigcie powierzonego
sprzqtu. Za osoby niepelnoletnie odpowiedzialnoi( materialn4ponosz4ich prawni opiekunowie.

11. Zarzqdzaj4cy wypozyczalniq nie odpowiada za;
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- przedmioty wafiosciowe pozostawione w wypozyczonym sprzQcie'

- zniszczeniakorzystaj4cych, wynikle zprzyczyn niezaleZnych odzarzTdzaiqcego'

T2.zarzqdzaj4cy iwlasciciel nie odpowiadaj4 za wypadki izdarzenia wynikle znieprzesltzegania przepis6w

niniejszego regulaminu.

13. osoby naruszaj4ce porzqdekpubliczny lub przepisy regulaminu, bgd4podlega6karze grzywny' na zasadach

otr"stony"h * toa"rci" poitqpo*uttiu w sprawach o rvykroczenia' 
rzqdca,funkcjonariusze

14. Do kontroli sprzqtu plywaj4cego upowaZnione s4 osoby '.'lq;lznaczone przez za

policji, straZy miejskiej i ratownicy WOPR'
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