REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE ZBIORNIKA WODNEGO „MORAWICA” NA RZECE MORAWCE
Nieruchomość gruntowa zabudowana zbiornikiem wodnym ”MORAWICA” na rzece
Morawce wraz z urządzeniami towarzyszącymi jest własnością Gminy Morawica, zarządzaną
przez „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy ul. Szkolna 6.
Poniższy regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego
korzystania ze zbiornika wodnego „MORAWICA”. Przebywanie na tym terenie zobowiązuje
do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do
przestrzegania niniejszych ustaleń:
1. Kąpiel w zbiorniku wodnym „MORAWICA” może odbywać się tylko w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli.
2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone przez ratowników w oznaczonej
strefie, poza tą strefą kąpiel jest niebezpieczna i może odbywać się na wyłączną
odpowiedzialność osób kąpiących się.
3. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są do
bezwzględnego przestrzegania poleceń ratownika.
4. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną
obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe
powiadomienie ratownika.
5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika oraz kąpać się tylko pod opieką
osób dorosłych.
6. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłaszanie
grup do ratownika.
7. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie zbiornika wodnego „MORAWICA”
osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
8. Na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązują następujące oznaczenia
flagowe:
- flaga BIAŁA
- kąpiel DOZWOLONA
- flaga CZERWONA - kąpiel ZABRONIONA
9. Korzystającym z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się:
 wchodzenia do wody gdy wywieszona jest czerwona flaga,
 przekraczania stref wyznaczonych do pływania,
 używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków
higieny osobistej,
 niszczenia sprzętu i urządzeń miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasowania,
popychania i wrzucania do wody,
 wprowadzania do wody i kąpieli zwierząt,
10. Na terenie plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje zakaz:
 grillowania i rozpalania ognisk,




zaśmiecania terenu plaży,
jeżdżenia pojazdami mechanicznymi, motorowerami, skuterami, motocyklami,
quadami, samochodami,
 parkowania pojazdów mechanicznych,
 zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.
11. Na terenie zbiornika wodnego „MORAWICA” dozwolone jest korzystanie ze sprzętu
pływającego bez napędu motorowego.
12. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie motorowym uprawnione
są następujące służby: WOPR, Policja, Straż Pożarna i Straż Rybacka.
13. Zabrania się kąpania w zbiorniku zwierząt domowych i gospodarskich.
14. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych na terenie przy zbiorniku wodnym
„MORAWICA”.
15. Zabrania się dokonywania czynności i działań mogących mieć wpływ na
zanieczyszczenie lub skażenie wody w zbiorniku i przyległym mu terenie.
16. Zabrania się wędkowania ze sprzętu pływającego.
17. Osoby wędkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów Polskiego Związku
Wędkarskiego.
18. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie zbiornika
wodnego „MORAWICA”, „KORAL” sport rekreacja sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności.
19. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia techniczne zbiornika wodnego
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu zbiornika wodnego „MORAWICA”, a w rażących przypadkach
mogą ponieść odpowiedzialność karną.
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