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UCHWAŁA NR XXVI/183/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730) oraz art.4 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r poz.573 zm. z 2016 r. poz. 960, poz. 1920,
poz. 2260) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:
§ 1. W skład obiektów sportowych i rekreacyjnych Gminy Lipiany, stanowiących jej własność komunalną,
zwanych w dalszej części uchwały Obiektami, wchodzą:
1) Hala Sportowo-Rekreacyjna przy ul. Kopernika 9,
2) Stadion Miejski im. Jana Roli przy ul. Lipowej 9,
3) Boiska „ORLIK 2012” przy ul. Lipowej 9,
4) Plaża przy ul. Lipowej.
§ 2. 1. Obiekty są ogólnodostępne dla potrzeb zainteresowanych.
2. Godziny otwarcia ustala Burmistrz i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Burmistrz zarządzeniem ustala odpłatność oraz bonifikaty za korzystanie z obiektów lub urządzeń na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom zarządcy i pracowników obsługi.
§ 3. 1. Ustala się następujące Regulaminy porządkowe poszczególnych obiektów:
1) „Regulamin korzystania z Hali Sportowo-Rekreacyjnej” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) „Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) „Regulamin korzystania z Boisk ORLIK 2012” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) „Regulamin korzystania z plaży” stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Korzystający z obiektów i ich urządzeń są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania postanowień
poszczególnych regulaminów.
3. Zarządca obiektów zamieści tekst regulaminów na terenie poszczególnych obiektów.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. nr
18 poz. 300).
2) uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2011 r. nr 81 poz. 1517).
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3) uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu
korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Lipski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/183/2017
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWO-REKREACYJNEJ
I Zasady ogólne
1. Obiekt jest czynny w godzinach ustalonych zarządzeniem Burmistrza.
2. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do
zmiany harmonogramu korzystania z hali, zamknięcia jej w całość lub części.
3. Każda osoba korzystająca z hali jest obowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu
i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.
4. Każdy korzystający z hali przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z
amatorskim lub profesjonalnym uprawnieniem sportu.
5. Korzystanie z hali może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej.
6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do obsługi i uzgodnić
warunki korzystania z hali.
7. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru
i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
8. Dzieci i młodzież szkolna może przebywać na hali pod nadzorem nauczyciela.
Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką animatora sportu lub osób
pełnoletnich.
9. Korzystanie z hali odbywa się na podstawie karnetu lub biletu, które uzyskuje się po wykupieniu usługi
zgodnie z obowiązującym cennikiem usług bądź po podpisaniu stosownej umowy wynajęcia.
10. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu, karnet do wielokrotnego wstępu w okresie, na który został
wydany.
11. Wykupienie biletu, karnetu lub podpisanie umowy wynajęcia oznacza, że użytkownik zobowiązuje się
do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w obiekcie.
12. Zarządca obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do hali ze wzglądu na przekroczenie maksymalnej
ilości osób korzystających.
13. Korzystanie z hali odbywa się według grafiku, dostępnego u pracowników obsługi.
14. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
15. Na terenie hali obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Zakaz może ulec wyłączeniu lub
modyfikacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządcy.
16. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe obowiązuje strój sportowy
oraz obuwie sportowe (czyste, na płaskiej podeszwie, bez kolców i kołków, nie pozostawiające podczas
użytkowania hali zabrudzeń, rys itp.).
17. Zmiana ubrania wierzchniego na strój sportowy odbywa się w szatni. Szatnia jest udostępniania na
15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć i 15 minut po ich zakończeniu.
18. Przed wyjściem z szatni na płytę hali należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
19. Sprzęt sportowy, po zajęciach pozostawić należy w miejscach do tego wyznaczonych.
20. Korzystający z hali i jej urządzeń zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i nie
powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
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a) przebierania się poza szatnią,
b) wchodzenia i wychodzenia z hali poza miejscami do tego wyznaczonymi,
c) wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
d) palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, stosowania używek odurzających,
e) żucia gumy, spożywania napojów i jedzenia na terenie płyty hali,
f) niszczenia urządzeń i sprzętu hali,
g) zaśmiecania i brudzenia terenu hali jak i wokół obiektu,
h) wprowadzania
zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków, skuterów)
oraz
przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
i) używania otwartego ognia,
j) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
k) korzystania ze sprzętu sportowego oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody obsługi
obiektu;
l) korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia hali niezgodnie z ich przeznaczeniem.
21. Na terenie hali nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
22. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko.
23. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może
odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi obiektu.
24. Osoby ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach określonych w powszechnych
obowiązujących przepisach prawa.
25. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.
26. Wszelka działalność zarobkowa na terenie hali możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą
zarządcy obiektu.
27. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom personelu.
28. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz
nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
29. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Lipianach.
30. O innych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, decydują przepisy ogólne oraz zarządca hali.
31. Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
II Zasady korzystania z siłowni
1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, a także kulturalnego
zachowania się.
2. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
3. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
4. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach.
5. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń
i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
6. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione
przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).
7. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom zarządcy obiektu.
8. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
9. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc.
10. Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko, a w szczególności:
a) odłożyć sztangielki na stojaki;
b) rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach.
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11. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
12. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
13. Właściwie dobrane obciążenie to takie, które powoduje, że ostatnie w serii ćwiczenie wykonujemy
z trudem.
14. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.
15. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych
blokad i zawleczek.
16. Pomiędzy seriami należy stosować odpoczynek około 1-2 min.
17. Obsługa, na prawo wezwać do opuszczenia obiektu osoby nieprzestrzegające regulaminu, co może
skutkować czasowym lub stałym zakazem korzystania z siłowni.
III Zasady korzystania z kortu do squash'a
1. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w odpowiednim obuwiu nie pozostawiającym śladów na
powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą "non marking" przeznaczone do sportów halowych.
2. Z kortu mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
3. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
4. Przed rozpoczęciem gry należy przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę.
5. Dla bezpieczeństwa osób grających zaleca się podczas gry noszenie okularów ochronnych.
6. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, ręczników, zegarków, telefonów komórkowych oraz wszelkich
przedmiotów, które mogą zniszczyć kort lub utrudniać grę i stanowić zagrożenie na korcie.
7. Wpadanie na tylną szybę kortu jest zabronione.
8. Można wypożyczyć sprzęt do gry, tj. rakiety, piłeczki.
9. Wszystkie

skargi,

wnioski

i uwagi

należy

składać

do

zarządcy.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/183/2017
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO
1. Wejście na Stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
2. Stadion czynny jest cały tydzień w godzinach uzgodnionych z Zarządcą.
3. Korzystanie ze Stadionu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione, chyba że zostanie to wcześniej
uzgodnione z Zarządcą.
4. Stadion służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz organizowania innych imprez
sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, artystyczno-rozrywkowych oraz
oświatowych.
5. Korzystanie ze Stadionu odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z Zarządcą.
6. Podczas organizowanych meczy i innych imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu
ma organizator imprezy.
7. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren Stadionu.
8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
9. Organizator meczy i innych imprez odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników oraz właściwą
organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania meczy i innych imprez.
10. Do obowiązków organizatora meczy i innych imprez należy w szczególności:
1) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Zarządcą;
2) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał;
3) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu niezwłoczne naprawienie szkody
i usunięcie zanieczyszczeń;
4) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych;
5) usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających
zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla życia lub zdrowia uczestników imprezy;
6) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych;
7) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
11. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:
1) przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie;
2) stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez Zarządcę oraz policji i służb porządkowych;
3) korzystania z urządzeń znajdujących się na Stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Na terenie Stadionu zabrania się:
1) wnoszenia i używania środków odurzających;
2) wstępu oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju
innych środków odurzających;
3) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla
przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych;
4) rozniecania ogniska, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych materiałów
pirotechnicznych (nie dotyczy to osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie i uprawnienia);
5) pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu;
6) wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności;
7) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi;
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9) zaśmiecania obiektu;
10) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami;
11) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych z zastrzeżeniem
występienia przypadków, w których zarządca bądź organizator ograniczy przedmiotowy zakaz;
12) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na
Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:
1) wszelkiego rodzaju broni;
2) przedmiotów mogących być użytych jako broń;
3) czapek "kominiarek" lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji
przez organizatora imprezy, policję i służby porządkowe;
4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających oraz wybuchających;
5) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału;
6) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych;
7) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym;
8) narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz dopalaczy (tj. produktów
zawierających substancje psychoaktywne);
9) innych przedmiotów, materiałów oraz urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie.
14. Zakazy mogą ulec wyłączeniu lub modyfikacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą
Zarządcy.
15. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia na Stadion napojów
alkoholowych.
16. W uzasadnionych przypadkach Zarządca może wydać zgodę na piśmie celem sprzedaży, podawania,
spożywania na Stadionie napojów alkoholowych po spełnieniu wszelkich innych uregulowań wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
17. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy niezwłocznie
powiadomić Zarządcę.
18. Osoby ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/183/2017
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISK „ORLIK2012”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego dalej
obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego
korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest animator (instruktor).
3. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w
tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
4. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. Wszystkich
użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
5. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania należy zgłaszać do Urzędu
Miejskiego w Lipianach.
II. ZSADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1) boiska są dostępne dla wszystkich chętnych w terminach określonym Zarządzeniem Burmistrza.
2) pierwszeństwo w korzystaniu z boisk w dniach zajęć lekcyjnych w godz. 8.00-15.00 mają uczniowie
Zespołu Szkół w Lipianach pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
3) korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
4) przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem;
5) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie obuwie
sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe lub turf (na boisko trawiaste);
6) zajęcia na obiekcie organizuje animator (instruktor);
7) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator (instruktor) może zawiesić korzystanie
z obiektu;
8) prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie
korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt animatorowi;
9) dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do animatora (instruktora) wystąpi
określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób;
III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
2) stosowanie się do poleceń animatora (instruktora);
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
5) niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych
zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
IV. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:
1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
2) palenia papierosów;
3) przebywania w stanie nietrzeźwym;
4) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp.
wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;
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5) wprowadzania zwierząt;
6) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców;
7) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
8) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie
nawierzchni boisk;
9) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
10) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
11) niszczenia trawy wokół ogrodzenia.
V. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI „ORLIKA”:
1) korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość;
2) po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie
usterki animatorowi;
3) zabrania się:
- zaśmiecania szatni;
- palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
4) dla korzystających z szatni dostępne są toalety i prysznice.
VI. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1) animator (instruktor) odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy
nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2) w uzasadnionych przypadkach animator (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w szczególności
Policję.
3) osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/183/2017
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLAŻY
1. Plaża jest obiektem gminy Lipiany.
2. Plaża czynna jest w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00.
3. Korzystanie z plaży jest nieodpłatne.
4. Zabrania się wstępu na plażę osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również
wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu.
5. Osobom przebywającym na terenie plaży nie wolno:
1) wrzucać i popychać inne osoby do wody,
2) niszczyć urządzeń, wyposażenia i sprzętu,
3) zakłócać spokoju i wypoczynku innym osobom,
4) wprowadzać psów i innych zwierząt,
5) zaśmiecać teren plaży.
6. Osoby ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

