Załącznik
do uchwały Nr XI/73/2016
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 17 marca 2016 r.

REGULAMIN
korzystania z infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym „Maczuły”

Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich stref:
· zakaz wprowadzania zwierząt.
Strefa nr 1
Zasady korzystania z zalewu:
1) wstęp na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest bezpłatny;
2) korzystający ma obowiązek przestrzegania regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
3) korzystający ma całkowity zakaz kąpieli poza miejscem wykorzystywanym do kąpieli i strzeżonym
oraz poza godzinami otwarcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
Strefa nr 2
Zasady korzystania z miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych:
1) korzystanie z terenów przeznaczonych do celów rekreacyjno – wypoczynkowych jest bezpłatne;
2) dzieci mogą przebywać na terenie infrastruktury wyłącznie pod opieką dorosłych;
3) korzystający ma obowiązek grillowania jedynie w pobliżu kręgu przeznaczonego na ognisko;
4) korzystający ma obowiązek parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego
przeznaczonych;
5) korzystający ma zakaz poruszania się środkami mechanicznymi na terenie obiektu, nie dotyczy to akcji
ratowniczych, kontroli oraz zarządcy zbiornika;
6) korzystający ma obowiązek stosować się do regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli zbiornik
wodny „Maczuły” i plaży.
Strefa nr 3
Zasady korzystania z wieży widokowej:
1) wieża widokowa jest udostępniana zwiedzającym w każdy dzień tygodnia;
2) wstęp na wieżę jest bezpłatny;
3) jednorazowo na wieży może przebywać nie więcej niż 10 osób;
4) podczas wchodzenia jak i schodzenia z wieży należy zachować szczególną ostrożności z uwagi na duży
kąt nachylenia podejścia;
5) osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na wieżę wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna;
6) wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając
z wieży winny zachować szczególną ostrożność;
7) każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ wejście i powrót wymaga dobrej
kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej;
8) niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości,
z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną
wypadku.
Zabrania się:
a) wchodzenia na wieżę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających;
b) rzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów;
c) wspinania się po elementach konstrukcji wieży;
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d)
e)
f)
g)

wychylania się przez barierki ochronne;
hałasowania, przepychania, biegania itp.;
wprowadzania zwierząt;
wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wstęp na Wieżę Widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację.
Strefa nr 4
Zasady korzystania ze ścieżki rowerowej:
1) technika i szybkość jazdy powinny być dostosowane do warunków terenowych i pogodowych;
2) zabrania się wjazdu pojazdów mechanicznych oprócz pojazdów do tego uprawnionych.
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