REGULAMIN
Plaży na Zawadach
1.

Teren Plaży na Zawadach jest terenem prywatnym. Wejście na teren Plaży
na Zawadach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.

Wejście na teren Plaży na Zawadach jest bezpłatne.

3.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.

4.

Bar Plaży na Zawadach czynny będzie w godzinach 12:00 – 20:00.

5.

Plaża na Zawadach nie jest kąpieliskiem. Wchodzenie do wody odbywa się
wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6.

Pojazdy należy pozostawiać wyłącznie w wyznaczonych miejscach
postojowych.

7.

Miejsca postojowe dla pojazdów są bezpłatne. Plaża na Zawadach nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia pojazdów.

8.

Pojazdy pozostawione w niewyznaczonych miejscach mogą zostać
holowane na koszt właściciela.

9.

Namioty można rozkładać wyłącznie w miejscu wskazanym. Opłata za
rozstawienie namiotu wynosi 30 zł za dobę (płatne z góry).

10.

Po zakończeniu pobytu osoby zobowiązane są pozostawić swoje miejsce
biwakowania w takim stanie w jakim je zastały.

11.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, które są
za nie bezpośrednio odpowiedzialne.

12.

Palenie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

13.

Osoby mogą posiadać na Plaży na Zwadach zwierzęta pod warunkiem
zachowania stosownej higieny oraz posiadania świadectw obowiązujących
szczepień ochronnych. Zwierzęta nie mają prawa swobodnego biegania po
plaży. Za zwierzę przebywające na terenie Plaży odpowiada jego
właściciel.

14.

Ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów
komunikacyjnych.

15.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia przez osobę mienia,
Plaża na Zawadach nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

16.

Na terenie Plaży na Zawadach zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek
działalności komercyjnej bez zgody właściciela Plaży na Zawadach.

17.
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podporządkować się regulaminowi oraz przestrzegać czystości na terenie.
18.

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia przez
zakłócenie spokoju lub nadużywania alkoholu itp., może pozbawić taką
osobę możliwości dalszego pobytu na Plaży.

19.

Plaża na Zawadach ma prawo odmówić przyjęcia na teren Plaży osoby
nietrzeźwej
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upoważnionych osób dorosłych lub, które w przeszłości naruszyły
regulamin Plaży.
20.

Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego
regulaminu mogą być wyproszone.

21.

Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca
wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego
przeznaczonym.

22.

Zasady wypożyczania i korzystania z kajaków określa odrębny regulamin
znajdujący się w barze.

23.

Plaża na Zawadach nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty
wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników.

24.

Wszystkie inne kwestie nie ujęte

w niniejszym regulaminie należy

każdorazowo uzgadniać z osobami upoważnionymi przez Plażę na
Zawadach.

Życzymy udanego wypoczynku !
TELEFONY Alarmowe:
112 – Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe
Posterunek Policji Nowe Miasto – (23) 662 15 58
Plaża na Zawadach – 500 25 20 25

