
 
Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Obiektu Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

 
 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  PPLLAAŻŻYY  JJEEZZIIOORRAA  PPOOGGOORRIIAA  IIIIII  

  

11..  Plaża Jeziora Pogoria III jest elementem infrastruktury obiektu Centrum Sportów 

Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III będącego w zarządzenie Centrum 

Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy  ul. Konopnickiej 29, tel. (32) 261 20 10, 

www.csir.pl. 

22..  Korzystanie z plaży odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu nie 

ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających,                           

a także nie ubezpiecza ich. 

33..  Osobom przebywającym na terenie plaży zakazuje się:  

aa..  palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu 

lub podobnie działających środków, 

bb..  grillowania na terenie plaży,  

cc..  jazdy po plaży pojazdami mechanicznymi,  

dd..  zanieczyszczania i zaśmiecania plaży,  

ee..  wprowadzania na teren plaży psów,  

ff..  kąpieli psów w jeziorze na terenie kąpieliska,  

gg..  niszczenia zieleni, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie plaży, oklejania 

obiektów plaży,  

hh..  zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom, używania wulgarnych słów,  

ii..  wrzucania i popychania innych osób do wody,  

jj..  wędkowania,  

kk..  zanieczyszczania i zaśmiecania jeziora. 

44..  Zabranie się wznoszenia na plażę:  

aa..  przedmiotów niebezpiecznych w tym przedmiotów, które mogą służyć za broń,  

bb..  pojemników z gazem, substancjami żrącymi lub farbującymi,  

cc..  przedmiotów pirotechnicznych (fajerwerki, petardy itp.)  

55..  Zabrania się wstępu na teren plaży osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu 

lub środków odurzających. 

66..  Plaża jest terenem ogólnodostępnym przeznaczonym na cele rekreacyjne, 

wypoczynkowe, sportowe i kulturalne.  

77..  Na terenie obiektu znajdują się kamery będące elementami monitoringu wizyjnego, 

którego celem jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym ochrony przeciwpożarowej                                        



i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990                     

o samorządzie gminnym). 

88..  Każdy przebywający na plaży powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić 

i nie zagrażać innym.  

99..  Dzieci do ukończenia lat 13 mogą przebywać na terenie plaży pod opieką pełnoletnich 

opiekunów.  

1100..  Śmieci i odpadki należy składać do przeznaczonych na ten cel pojemników.  

1111..  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

wzywane do opuszczenia terenu plaży. 

1122..  Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia plaży ponoszą odpowiedzialność 

odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.  

1133..  Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystanie terenu plaży możliwe jest 

jedynie na podstawie stosownej umowy zawartej z zarządcą plaży.  

1144..  Korzystający z plaży są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag zarządcy                 

i kierownika - gospodarza obiektu. 

 


