REGULAMIN
OŚRODKA REKREACJI I TURYSTYKI
KOZIENICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU
1. Ośrodek Rekreacji, zwany dalej Ośrodkiem, jest obiektem zarządzanym przez
Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, z siedzibą przy ulicy Legionów 4
w Kozienicach. Biuro Ośrodka czynne jest od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00.
Recepcja Ośrodka znajduje się w pensjonacie i jest czynna całodobowo.
2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz poleceń kierownictwa, służb porządkowych (obsługa).
3. Goście pensjonatu, domków campingowych oraz pola namiotowego bezpośrednio
po przybyciu zobowiązani są do dokonania formalności w recepcji pensjonatu.
Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
4. Przedłużenia pobytu można dokonać po konsultacji z recepcją.
5. W okresie letnim na terenie Ośrodka wyznaczone jest jedno kąpielisko z obsługą
ratowniczą. Kąpiel dozwolona jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym przy
wywieszonej białej fladze.
6. Kąpielisko strzeżone w okresie letnim czynne jest od godz. 10:00 do godz. 18:00.
Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do przestrzegania zaleceń
ratowników. Ratownicy ubrani są w oznakowane stroje w kolorze czerwonym.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
8. Zabrania się przebywania na terenie kąpieliska i kąpieli osobom będącym pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. W sezonie letnim na terenie Ośrodka znajduje się wypożyczania sprzętu wodnego
i rekreacyjnego.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez
opieki na terenie Ośrodka. Depozyt znajduje się w recepcji pensjonatu.
11. Na terenie Ośrodka wyznaczone zostały miejsca parkingowe niestrzeżone.
12. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka zabrania się:
- wjeżdżać samochodem, motocyklem lub innym pojazdem na teren poza
wyznaczonymi parkingami Ośrodka
- niszczenia zieleni, urządzeń i sprzętu będącego własnością Ośrodka
- rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi
- dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie Ośrodka
- zakłócania wypoczynku innym osobom
- wycinania drzew i gałęzi
- zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Ośrodka
- wprowadzania psów bez kagańca i smyczy
13. Zabrania się przebywania osobom niezameldowanym na terenie Ośrodka, bez zgody
jego kierownictwa w godz. 22:30 - 6:00.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Ośrodka bez zgody kierownictwa
jest zabronione.

15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na obiekcie
zobowiązane są:
- natychmiast powiadomić straż pożarną oraz recepcję Ośrodka
- użyć sprzętu gaśniczego
- stosować się do poleceń kierującego akcją
- kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
16. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie, ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
17. Podczas imprezy masowej na terenie Ośrodka, wszelkie pytania należy kierować
do osób posiadających identyfikatory z napisami: obsługa, pomoc, organizator.
18. Skargi i wnioski należy składać do kierownictwa Ośrodka.

Dyrektor
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

