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Regulamin kąpieliska „Bolko” i terenu przyległego przeznaczonego do
odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
1. Kąpielisko „Bolko” oraz teren przyległy przeznaczony do odpoczynku na wyrobisku przy ul. Marka
z Jemielnicy w Opolu, zwane w dalszej części regulaminu Obiektem, jest terenem rekreacyjnym
Miasta Opola obsługiwanym w imieniu Prezydenta Miasta Opola przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Opolu, zwany w dalszej części MOSiR.
2. Obiekt świadczy usługi w zakresie udostępniania plaż piaszczystych i trawiastych, boisk do
siatkówki, urządzeń rekreacyjnych, a w okresie ustalonym w uchwale w sprawie określenia sezonu
kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola, zabezpieczenia ratowniczego kąpieliska.
3. Korzystający z Obiektu, zwani dalej klientami, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i jego przestrzegania. Przebywanie na terenie Obiektu jest jednoznaczne z
zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
4. Klienci obowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów, zasad bezpiecznego
zachowania się oraz zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń ratowników wodnych.
5. Klienci w wieku do lat 10, mogą przebywać na terenie Obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod
opieką
osób dorosłych.
6. Kąpielisko czynne jest codziennie w godz. od 10.00 do 19.00, w okresie ustalonym w uchwale w
sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Opola.
7. Zabezpieczenie ratownicze Obiektu jest realizowane zgodnie z coroczną umową zawartą z
jednostką zabezpieczającą.
8. Postępowanie z rzeczami pozostawionymi na terenie Obiektu następuje zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami.
9. Korzystanie z Obiektu przez osoby kąpiące się może odbywać się tylko w miejscu do tego
wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym w obecności ratownika wodnego.
10. Ratownicy wodni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i są upoważnieni
do jego interpretacji.

11. Ratownicy wodni mają prawo wezwać osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu do
natychmiastowego opuszczenia Obiektu. W przypadku nie podporządkowania się wezwaniu,
ratownicy wodni zawiadamiają Straż Miejską lub Policję z prośbą o podjęcie interwencji.
12. Na wezwanie ratownika wodnego, w uzasadnionych przypadkach, klienci zobowiązani są
niezwłocznie opuścić Obiekt.
13. Osoby korzystające z Obiektu nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
osób
przebywających na Obiekcie, a w szczególności zabrania się:
a) korzystania z kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i odpowiednio oznakowanym,
b) skakania do wody,
c) biegania po pomoście pływającym,
d) nurkowania bez asekuracji i nadzoru instruktora,
e) połowu ryb,
f) wprowadzania na teren obiektu zwierząt bez środków zwykłych i nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia,
g) rozpalania ognisk,
h) zaśmiecania Obiektu,
i) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na Obiekcie,
j) grillowania, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
14. Jeżeli zachowanie klienta wyraźnie wskazuje, że znajduje się on w stanie nietrzeźwości lub jest pod
wpływem środka odurzającego, może on zostać wezwany do opuszczenia Obiektu.
15. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz używania sprzętu pływającego o napędzie
silnikowym. Zakaz nie dotyczy sprzętu ratowniczego w trakcie pełnienia służby.
16. W celu zachowania bezpieczeństwa uprasza się użytkowników rowerków wodnych, łodzi,
kajaków itp., do pływania w odległości powyżej 20 m od granicy kąpieliska.
17. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na Obiekcie lub osobom trzecim.
18. MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
19. Dyrektor MOSiR przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00
w Opolu przy ulicy Barlickiego 13.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR w
Opolu.

