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REGULAMIN PRZYSTANI KAJAKOWEJ W TRZEBIATOWIE

Ogólne zasady przebywania na przystani

1. Przystanią kajakową wraz z infrastrukturą, nad rzeką Młynówką w 
miejscowości Trzebiatów, administruje jednostka organizacyjna wskazana 
przez zarząd Powiatu Gryfickiego zwana dalej „ Administratorem”.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani kajakowej 
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 
stosowania się do poleceń Administratora oraz zachowania wszelkich 
zasad bezpieczeństwa.

3. Za pilnowanie i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest 
pracownik przystani kajakowej.

4. Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień 
niniejszego regulaminu.

5. Przystań czynna jest codziennie, od dnia 01 maja do dnia 30 września, 
w godzinach od 10:00 do 20:00, przy czym ostatnią godziną 
wypłynięcia kajaków jest godzina 18:00.

6. Korzystanie z przystani kajakowej jest odpłatne.
7. Odpłatność za poszczególne usługi ustala Administrator.
8. Warunkiem udostępnienia przystani kajakowej jest okazanie dowodu 

wpłaty pracownikowi Administratora.
9. Na przystani kajakowej istnieje możliwość pozostawienia kajaków w 

specjalnie do tego przystosowanym hangarze.
10. Na przystani kajakowej istnieje możliwość rozbicia namiotów na polu do 

biwakowania o ile pozwala na to miejsce, wyłącznie osobom, które 
przypłynęły lub odpływają z terenu przystani.

11. Rozbicie namiotu na polu do biwakowania, należy poprzedzić 
uzyskaniem zgody Administratora.

12. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką 
dorosłych i na ich odpowiedzialność.

13. Na terenie przystani kajakowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
14. W przypadku konieczności podjęcia akcji ratunkowej pracownik obsługi 

przystani wodnej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić:
■ służby ratunkowe odpowiednio do zdarzenia,
■ Administratora

15. Na przystani kajakowej istnieje możliwość skorzystania z niestrzeżonego 
ogrodzonego parkingu samochodowego.



Przebywanie grup zorganizowanych

1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę minimum 5 osób pozostającą 
pod nadzorem opiekuna grupy.

2. Wstęp na teren przystani dla osób z grupy zorganizowanej możliwy jest 
jedynie w obecności opiekuna grupy.

3. Wstęp grupy zorganizowanej na teren przystani musi zostać bezzwłocznie 
zgłoszony pracownikowi przystani.

4. Organizowanie imprez przez grupy zorganizowane jest odpłatne.
5. Osoby z grupy zorganizowanej mają obowiązek stosowania się do poleceń 

opiekuna oraz przestrzegania zasad obowiązujących
6. Zobowiązuje się opiekuna grupy do pozostawienia porządku na terenie 

obiektu po zakończonym pobycie. W przypadku nie wywiązania się z tego 
obowiązku, Administrator może obciążyć kosztami sprzątania opiekuna grupy.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń

1. Należy zachować szczególna ostrożność przy korzystaniu z urządzeń
znajdujących się bezpośrednio przy wodzie, a w szczególności przy 
wodowaniu i wyciąganiu kajaków.

2. Wszyscy korzystający z kajaków mają obowiązek założyć kapok
ochronny i używać go przez cały czas przebywania na wodzie, a także 
zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa.

3. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić
środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt 
lub mienia , w tym szczególnie:
a) wyrzucania wszelkich odpadów do rzeki. Wszelkie nieczystości 

należy wrzucać do odpowiednich pojemników, znajdujących się na 
terenie przystani,

b) przelewanie olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji 
chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się do środowiska,

c) wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie 
oraz nabrzeżu bez zgody Administratora,

4. Zabrania się użytkownikom w szczególności:
a. przebywania pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków 

odurzających,
b. przebywania w kajakach w pozycji innej niż siedząca,
c. kąpieli, skakania i wchodzenia do wody z kajaków,
d. opuszczania kajaków poza miejscem przystani,
e. przebywania w kajaku bez kapoka,
f. zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający innym 

użytkownikom,



g. blokować nabrzeże przystani i wjazd na teren przystani oraz 
stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających 
lub przystani.

h. łowienia ryb na nabrzeżu
i. okopywania namiotów
j. naruszania innych postanowień niniejszego regulaminu.

5. Osoby naruszające nakazy bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu 
będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Zasady bezpieczeństwa

1. Zakaz palenia ognisk w niewyznaczonych do tego miejscach
2. Przestrzeganie ogólnych zasad Bhp i Ppoż.
3. Zakaz parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych i

tarasowania dróg.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu, pracownik 
obsługi przystani ma prawo wezwać do opuszczenia miejsca przystani, 
oraz -  w razie konieczności -  do wezwania służb porządkowych.

Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administratora w miejscu i na zasadach

przewidzianych dla obsługi interesantów.

Telefony kontaktowe:

2 POLICJA - 997
3 POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
4 STRAŻ MIEJSKA -600224517
5. STRAŻ POŻARNA-998
6. Sekretariat szkoły w godz. 8,00 do 15,00 - 0913872231
7. Teł. komórkowy alarmowy -  112


