Regulamin
terenów rekreacyjno-sportowych w Zborowie
będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie
1. Zarządcą terenów jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, z siedzibą przy
ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo, tel. 61 814 82 62, e-mail: gosir@dopiewo.pl (dalej
GOSiR)
2. Osoby przebywające na terenie rekreacyjno-sportowym zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych stref:
a)
b)
c)
d)

Strefa A pole namiotowo-campingowe
Strefa B miejsce przeznaczone do kąpieli
Strefa C strefa sportu i rekreacji
Stefa D przystań wodna

3. Osoby przebywające na terenie rekreacyjno-sportowym zobowiązane są do:
a) stosowanie się do ustawionych znaków drogowych, piktogramów
b) dbania o ład i porządek na całym terenie
c) szanowania zieleni
d) szanowania małej architektury /m.in. drewnianych stołów i ław, tablic ścieżki
edukacyjnej, ławek, elementów placu zabaw oraz urządzeń sportowych, parasoli
trzcinowych, innych/
e) wyrzucania śmieci do koszy ustawionych na terenie.
4. Na terenie rekreacyjno-sportowym dopuszcza się:
a) organizowanie imprez różnego rodzaju, (w tym ognisk, biesiad, imprez
masowych, rekreacyjnych) pod warunkiem zgłoszenia ich zarządcy terenu
z zastosowaniem obowiązujących przepisów i regulaminów.
b) wyprowadzania psów na smyczy lub w kagańcu, natomiast psy rasy uznawanej za
agresywną na smyczy i w kagańcu tylko w strefie A. Kategorycznie zabrania się
wprowadzania psów do stref B, C oraz D.
c) prowadzenie różnej działalności handlowo-usługowej po rozstrzygnięciach
konkursowych organizowanych przez zarządcę terenów.
5. Właścicieli lub opiekunów zwierząt obliguje się do natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta.
6. Na tereny rekreacyjno sportowe poza oznaczonym parkingiem mają prawo wjechać:
a) pojazdy posiadające kartę wjazdu
b) pojazdy uprzywilejowane
c) rowerzyści
7. Na tereny rekreacyjno sportowe zakazuje się wjazdu motocyklami, kładami,
samochodami.

8. GOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób oraz zdarzenia powstałe w obszarze
terenów rekreacyjno-sportowych w Zborowie.
9. Straż Gminna oraz pracownicy GOSiR Dopiewo są upoważnieni do kontroli
przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie.
10. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie lub kto wykracza
przeciwko regulaminowi podlega karze grzywny albo karze nagany, określonych
w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Postępowanie w takich
sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
11. Numery telefonów alarmowych:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
12. Numer telefonu ratunkowego – 112

REGULAMIN strefy A
Pole namiotowo-campingowe
1. Zarządcą pola namiotowo-campingowego jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie, z siedzibą przy ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo, Tel. 61 814 82 62,
www.gosir.dopiewo.pl
2. Do korzystania z pola namiotowo-campingowego uprawnione są osoby posiadające
aktualną kartę pobytu, a w przypadku wjazdu pojazdem mechanicznym również kartę
wjazdu.
3. Zameldowania należy dokonać przed rozbiciem namiotu/ustawieniem przyczepy
w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a,
tel. 61 814 82 62.
4. Miejsce

biwakowania

(rozbicia

namiotu,

ustawienie

campingu,

pojazdu)

wyznacza/wskazuje – zarządca terenu.
5. Osoby biwakujące mogą rozpalać grilla w obrębie swojego miejsca biwakowania
z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
6. Mieszkańcy pola namiotowo-campingowego zobowiązani są w szczególności do:
a) utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
b) przestrzegania ciszy nocnej od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę
w godzinach 2200 – 700 , a w sobotę w godz. 2300 – 700,
c) ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie pola do
niezbędnego minimum,
d) korzystania z urządzeń znajdujących się na polu w sposób nie powodujący
uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z przyłączy
energetycznych.
7. Doba na polu trwa od godz. 1400 do godz. 1200 dnia następnego i wszyscy korzystający
z usług bazy zobowiązani są do jej przestrzegania.
8. Osoby chcące zakończyć korzystanie z pola namiotowo-campingowego mają
obowiązek zgłosić swój wyjazd zarządcy pola.

9. Osoby kończące korzystanie z pola namiotowo-campingowego mają obowiązek
pozostawić po sobie porządek.
10. Osoby chcące przedłużyć swój pobyt mają obowiązek zgłosić swój zamiar zarządcy
pola.
11. W przypadku kontroli i braku posiadania ważnych opłat, w tym opłat związanych
z przedłużeniem pobytu, dana osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty
w wysokości trzykrotnej stawki podstawowej.
12. Kontroli legalności pobytu mają prawo dokonywać pracownicy Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Straż Gminna.
13. Przebywający na terenie pola osobiście odpowiadają za własne mienie i jego ochronę
przed zniszczeniem lub zaginięciem.
14. Za rzeczy zagubione lub skradzione zarządca pola nie odpowiada.
15. Kategorycznie zabrania się:
a) palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
b) wnoszenia na teren pola namiotowo-campingowego środków odurzających,
c) wnoszenia

na

teren

pola

namiotowo-campingowego

niebezpiecznych

przedmiotów w tym broni, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub
pociski, substancji żrących lub farbujących, przedmiotów do wytwarzania
hałasów z napędem mechanicznym,
d) okopywania namiotów,
e) głośnego słuchania wszystkich urządzeń mogących w rażący sposób przeszkadzać
innych użytkownikom pola,
f) zachowywania się w sposób nieodpowiedni tj. łamania zasad dotyczących ciszy
nocnej czy zachowywania wulgarnego i agresywnego w stosunku do innych osób
przebywających na terenie pola.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane
będą z terenu pola namiotowo-campingowego niezależnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
17. Uwagi dotyczące funkcjonowania pola namiotowo-campingowego prosimy kierować
na numer tel. 061 814 82 62.

18. Cennik opłat za korzystanie z pola namiotowo-campingowego określa Wójt Gminy
Dopiewo osobnym zarządzeniem.
19. Numery telefonów alarmowych:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
Numer telefonu ratunkowego – 112

REGULAMIN strefy B
Miejsce przeznaczone do kąpieli (zwanego dalej kąpieliskiem)
1. Zarządcą kąpieliska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, z siedzibą
przy
ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo, Tel. 61 814 82 62, www.gosir.dopiewo.pl
2.
3.
4.
5.

Sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
Miejsce przeznaczone do kąpieli w sezonie jest strzeżone od godziny 10.00 do 18.00
Kąpiel poza sezonem odbywa się na własne ryzyko.
Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osobom po spożyciu alkoholu
lub zażyciu środków odurzających.
7. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
oraz innych środków odurzających.
8. Akwen wód przybrzeżnych podzielono na:
a) brodzik dla małych dzieci o głębokości do 0,4 m, oddzielony bojami
i ogrodzeniem sięgającym dna.
b) akwen dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony
pływakiem koloru czerwonego,
c) akwen dla osób umiejących pływać o głębokości powyżej 1,2 m oznaczony
pływakiem koloru żółtego
9. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
10. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną
obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
11. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a) przekraczać granic stref wyznaczonych kąpielisk,
b) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
c) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować,
popychać i wrzucać inne osoby do wody,
d) zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
e) rozpalać ognisk i grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi.
12. Wprowadzanie zwierząt na teren kąpieliska jest zabronione.
13. Wodowanie łodzi na terenie kąpieliska jest zabronione
14. Wędkowanie w okresie od 15 czerwca do 15 września na terenie kąpieliska jest
zabronione.
15. Zabrania się wpływania sprzętem pływającym na teren kąpieliska.
16. Za przedmioty wnoszone przez osoby korzystające z kąpieliska na jego teren,
zarządca kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane
będą z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania karnego.
18. Nadzór i kontrole prowadzi Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Sieroca
10, 61-771 Poznań, tel. 61 856 28 50, www.psse-poznan.pl
19. Uwagi dotyczące funkcjonowania kąpieliska prosimy kierować na numer tel. 061 814
82 62.
20. Telefony alarmowe: POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
NUMER RATUNKOWY – 112

REGULAMIN strefy C
Strefa sportu i rekreacji

1. Zarządcą strefy sportu i rekreacji jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie,
z siedzibą przy ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo, Tel. 61 814 82 62, ww.gosir.dopiewo.pl
2. Korzystanie z urządzeń sportowych, rekreacyjnych i placu zabaw jest nieodpłatne.
3. Osoby korzystające ze strefy sportu i rekreacji zobowiązuje się do:
a)
b)
c)
d)
e)

utrzymania czystości,
zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
przestrzegania przepisów p-poż., porządkowych,
po zakończeniu użytkowania pozostawienie terenu w stanie przyjętym,
nie szkodzenia i nie zagrażania innym użytkownikom.

4. Ponadto zakazuje się:
a) wnoszenia i używania broni wszelkiego rodzaju,
b) spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
c) palenia ognisk i grilli, itp.
d) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie strefy sportu i
rekreacji,
e) hałasowania i zakłócania spokoju,
f) zabrania się jazdy na rowerze, motorowerze po strefie sportu i rekreacji,
g) zabrania się zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt.
5. Korzystający ze strefy sportu i rekreacji ponoszą odpowiedzialność materialną za
zniszczenia i dewastację urządzeń. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania
wyrządzonych szkód administratorowi.
6. Urządzenia będące w strefie sportu i rekreacji, znajdują się na terenie ogólnie
dostępnym służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
7. Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 13.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub
opiekunów, którzy również ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
9. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto
z uwagi na bezpieczeństwo należy przestrzegać następujących reguł:
a) zabrania się niszczenia urządzeń zabawowych,
b) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
c) zabrania się korzystania z huśtawek, ważek i innych urządzeń przez więcej, niż
jedno dziecko na jednym miejscu,

d) w strefie sportu i rekreacji zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz
palenia tytoniu;
10. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń należy o tym fakcie
niezwłocznie poinformować zarządcę strefy tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie tel. 061 814 82 62.
11. Za przedmioty wnoszone przez osoby korzystające ze strefy sportu i rekreacji na jej
teren, zarządca strefy nie ponosi odpowiedzialności.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane
będą ze strefy niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania karnego.
13. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
NUMER RATUNKOWY – 112

REGULAMIN strefy D
Przystań wodna

1. Zarządcą strefy sportu i rekreacji jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie,
z siedzibą przy ul. Polnej 1a, 62-070 Dopiewo, Tel. 61 814 82 62, ww.gosir.dopiewo.pl
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających
oraz osoby znajdujące się na terenie przystani.
3. Na terenie przystani mają także zastosowanie wszystkie akty prawne związane
z żeglugą śródlądową (m.in. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o żegludze śródlądowej,
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie
uprawiania turystyki wodnej, Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z dnia 8 listopada 2013 w sprawie bezpieczeństwa przy
uprawianiu turystyki wodnej, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.
28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach
wodnych).
4. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
5. Na terenie przystani wodnej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
6. Na terenie przystani istnieje możliwość w wyznaczonych miejscach do bezpłatnego
cumowania jednostek pływających.
7. Osoby korzystające z jednostek pływających cumowania dokonują na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
8. Osoby korzystające z jednostek pływających ponoszą pełną odpowiedzialność za
szkody powstałe w wyniku wykonywania nieprawidłowych manewrów oraz
nieprawidłowego cumowania jednostek pływających.
9. W przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych przebywający na
wodzie mają obowiązek niezwłocznego powrotu do przystani.
10. Informacyjnie podaje się, że po wschodniej stronie jeziora, dopuszcza się pływanie
jednostek o napędzie silnikowym o mocy nie przekraczającej 5 kW w okresie od
pierwszego maja do końca grudnia każdego roku w odległości nie mniejszej niż 80 m

od brzegu jeziora oraz kąpielisk. (Uchwala nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu
Poznańskiego z dnia 28 listopada 2007 roku).
11. Do przystani mogą wpłynąć i zacumować jednostki nie przekraczające długości 7 m,
szerokości 2,5 m i głębokości zanurzenia 0,6 m.
12. Zarządca przystani nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
uszkodzenia jednostek pływających o dno lub zanurzone rośliny, gałęzie lub inne
przedmioty.
13. Z budynku przystani można korzystać tylko w wyznaczonych godzinach.
14. Przystań nie zapewnia możliwości utylizacji nieczystości płynnych.
15. Przystań nie zapewnia możliwości nabycia paliw oraz olejów silnikowych.
16. Na terenie przystani zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących
zanieczyścić środowisko naturalne, stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub mienia,
w szczególności:
a) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki pływającej
b) przelewania olejów, paliw i korzystania z substancji chemicznych w sposób
umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,
c) wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz na
nabrzeżu bez zgody zarządcy,
d) wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych
e) rozpalania ognisk
f) na terenie przystani obowiązuje zakaz kąpieli oraz skoków do wody,
g) przebywania pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków odurzających,
h) przebywania w jednostkach pływających bez stosownego zabezpieczenia (m.in.
kamizelki asekuracyjne, kamizelki ratunkowe)
i) naruszania innych postanowień regulaminów obowiązujących na terenach
rekreacyjno-sportowych.
17. Zarządca przystani nie odpowiada za:
a) bezpieczeństwo osób przebywających na wodzie,
b) rzeczy pozostawione na terenie przystani,
c) zdarzenia losowe, na które nie ma wpływu.

18. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu, pracownik zarządcy
przystani ma prawo wezwać do opuszczenia miejsca przystani oraz w razie
konieczności do wezwania służb porządkowych.
19. W przypadku konieczności podjęcia akcji ratunkowej należy niezwłocznie powiadomić
służby ratunkowe odpowiednio do zdarzenia.
20. Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POLICJA – 997
NUMER RATUNKOWY – 112

