REGULAMIN STAWU REKREACYJNEGO
1. Staw rekreacyjny jest integralną częścią Oazy Mazurskiej. Podczas korzystania
ze stawu rekreacyjnego obowiązują zapisy Regulaminu Oazy Mazurskiej oraz
niniejszego. W dalszej części Regulaminu staw rekreacyjny nazywany jest
Stawem, a sprzęt do pływania oraz rekreacji w postaci: rowerków wodnych, łodzi
wiosłowej, pomostów do cumowania sprzętu pływającego oraz wszelkie zabawki
nazywane będą w dalszej części Atrakcjami.
2. Korzystanie ze Stawu oraz Atrakcji jest równoznaczne z zapoznaniem się z
niniejszym Regulaminem oraz akceptacją zawartych w nim zapisów.
3. Staw ma wymiary około 200 m2 oraz głębokość od 0 do 2 metrów.
4. Staw oraz Atrakcje są dostępne w sezonie wakacyjnym – od 1 maja do 30
września codziennie od świtu do zmierzchu.
5. Staw jest miejscem niestrzeżonym.
6. Kąpiel w Stawie jest dozwolona jedynie w miejscu do tego wskazanym.
7. W okresie zimowym wchodzenie na tafle Stawu jest całkowicie zabronione,
niezależnie od grubości pokrywy lodowej.
8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać w okolicach Stawu jedynie pod
opieką pełnoletniego opiekuna całkowicie odpowiedzialnego za
podopiecznego.
9. Zabrania się korzystania ze Stawu oraz Atrakcji przez zwierzęta.
10. Staw jest miejscem rekreacji Gości Oazy Mazurskiej oraz osób upoważnionych
przez Właściciela.
11. Z Atrakcji należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się
wskakiwania do wody podczas pływania na rowerach wodnych bądź łodzi.
12. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu pływającego należy go wyczyścić oraz
przycumować do pomostu.
13. Pomosty służą do cumowania sprzętu pływającego.
14. Zabrania się zaśmiecania Stawu oraz plaży wokół.
15. Na terenie Stawu występuje kategoryczny zakaz połowu ryb.
16. Korzystanie ze Stawu oraz Atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność.
17. Dzieci oraz młodzież do lat 18 mogą korzystać ze Stawu oraz Atrakcji
wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna.
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18. Do Stawu należy wchodzić oraz wychodzić z niego w wyznaczonym do tego
miejscu.
19. Kąpiel w Stawie jest dozwolona jedynie w odpowiednim stroju kąpielowym.
20. Ze Stawu oraz Atrakcji należy korzystać w sposób bezpieczny, nie stwarzając
zagrożenia dla siebie i innych Użytkowników.
21. Zabrania się wchodzić do Stawu z ostrymi przedmiotami oraz biżuterią,
zegarkiem czy okularami korekcyjnymi.
22. Zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych, w tym: wpychania oraz
wskakiwania do wody z pomostów do cumowania.
23. Zabrania się wrzucania do wody wszelkich przedmiotów, które mogą wpływać na
czystość wody w Stawie. Wyjątek stanowią zabawki oraz ekwipunek służący do
pływania i nurkowania.
24. W Stawie oraz jego najbliższym otoczeniu zabrania się palenia tytoniu oraz
wszelkich wyrobów tytoniowych.
25. Zabrania się wchodzenia do Stawu z jedzeniem.
26. W przypadku zanieczyszczenia wody w Stawie z winy Użytkownika zostanie on
obciążony kosztami związanymi z doprowadzeniem wody do stanu wyjściowego.
27. Zabrania się kąpieli w Stawie osobom z uszkodzoną skorą, grzybicą, ranami,
chorobami skory, chorobami zakaźnymi oraz chorobami mogącymi stwarzać
zagrożenie zachłyśnięcia się jak: padaczka, czy zaburzenia równowagi.
28. Zabrania się wnoszenia na teren Stawu ostrych narzędzi, szklanych pojemników i
naczyń oraz przedmiotów niebezpiecznych.
29. Zabrania się korzystania ze Stawu oraz Atrakcji pod wpływem alkoholu, środków
odurzających oraz psychoaktywnych.
30. Użytkownik łamiący zapisy niniejszego Regulaminu może zostać wyproszony ze
Stawu przez Właściciela bądź członka personelu Oazy Mazurskiej.
31. W razie wypadku spowodowanego niestosowaniem się do Regulaminu
odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
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