Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia nr 28 z dn. 23.06.2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU I PLAŻY

1. Właścicielem infrastruktury jest Nadleśnictwo Połczyn, ul. Szczecinecka 12,
78-320 Połczyn-Zdrój.

2. Każda osoba korzystająca z infrastruktury pływającej ma obowiązek zapoznania się i
stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

3. Teren, na którym znajduje się pomost, nie jest kąpieliskiem ani miejscem
wykorzystanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

4. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających oraz korzystania
z pomostu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie środków
odurzających.

5. Zabrania się także palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz papierosów
elektronicznych.

6. Zabrania się wjeżdżania na pomost rowerów, motorowerów, motocykli, quadów i
innych pojazdów.

7. Zabrania się jazdy na pomoście na rolkach i deskorolkach.
8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców
lub pełnoletniego opiekuna.

9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na pomost.
10. Każda osoba korzystająca z pomostu i plaży, zobowiązana jest do podporządkowania
się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

11. Zabrania się:
- skakania z pomostu do wody;
- biegania po pomoście;
- zakłócania porządku;
- zanieczyszczania wody, pomostu oraz terenu wokół pomostu;
- wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów;
- palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
- malowania po pomoście, wnoszenia na pomost substancji mogących go pobrudzić,
- ingerowania w konstrukcję pomostu;
- rozpalania i korzystania z otwartego ognia na terenie plaży;
- rozstawiania namiotów;
- zaśmiecania terenu.

12. Wędkarstwo na pomoście:
- w okresie sezonu kąpielowego całkowicie zabrania się wędkowania z pomostu oraz
w jego bezpośrednim otoczeniu w dzień i w nocy;
- w okresie poza sezonem kąpielowym dopuszcza się wędkowanie z pomostu;
- wędkarze nie są osobami uprzywilejowanymi do korzystania z pomostu;
- zabrania się wędkowania podlodowego z pomostu oraz w bliskim otoczeniu pomostu.

13. Osoby niszczące infrastrukturę ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni
opiekunowie.

14. Właściciel

infrastruktury nie odpowiada za wypadki
z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
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15. Dopuszczalne obciążenie pomostu:
- dopuszczalna ilość osób na pomoście – 20.

16. Wszelkie uwagi użytkowników, zauważone uszkodzenia czy nieprawidłowości proszę
zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. ….

17. Telefon alarmowy – 112
18. Współrzędne geograficzne tego miejsca -

