REGULAMIN KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W MILANÓWKU
1. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Kąpieliska zapoznała się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Kąpielisko Miejskie w Milanówku jest obiektem Gminy Milanówek.
4. Kąpielisko Miejskie jest czynne wyłącznie w sezonie letnim, codziennie, w godzinach:
9:00-19:00 w czerwcu i lipcu 10:00-18:00 w sierpniu. Godziny korzystania z Kąpieliska
Miejskiego mogą być zmienione z przyczyn organizacyjnych (awaria, zagrożenia itp.).
5. Korzystanie z Kąpieliska Miejskiego możliwe jest tylko w obecności ratowników wodnych.
6. Kąpielisko Miejskie jest dostępne dla grup zorganizowanych, indywidualnych użytkowników
- posiadających ważne bilety wstępu, abonament lub uprawnienia do wstępu wolnego
z wyłączeniem osób:
a) znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod
działaniem środków odurzających,
b) z chorobami zakaźnymi, skórnymi oraz otwartymi ranami,
c) ze schorzeniami układów wydalania,
d) uczulonych na środki odkażające wodę.
7. Decyzję o wysokości cen biletów wstępu podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka,
z zaznaczeniem, że:
a) bilet wstępu upoważnia do korzystania z Kąpieliska Miejskiego w godzinach otwarcia,
b) nie przewiduje się zniżek od ceny biletu na teren Kąpieliska Miejskiego w zależności od
różnych pór wejścia użytkownika na teren Kąpieliska Miejskiego.
c) bilet wstępu jest jednorazowy a po opuszczeniu Kąpieliska traci ważność i nie ma
możliwości ponownego skorzystania z zakupionego wcześniej biletu tego samego dnia.
8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Kąpieliska Miejskiego oraz kąpać się wyłącznie
pod opieką rodziców lub osób pełnoletnich do tego upoważnionych.
9. Dzieci do lat 3 mogą kąpać się wyłącznie w specjalnych pieluchach.
10. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Kąpieliska Miejskiego odpowiedzialni są ratownicy,
rodzice natomiast za dzieci i młodzież przebywającą na terenie Kąpieliska Miejskiego
w grupie zorganizowanej odpowiedzialni są opiekunowie tej grupy, jak również są oni
zobowiązani dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała
i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
11. Osoby niepełnosprawne korzystające z Kąpieliska Miejskiego muszą znajdować się pod
opieką osoby pełnoletniej i pełnosprawnej.
12. Na terenie Kąpieliska Miejskiego zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, wnoszenia przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników,
b) wprowadzania zwierząt,
c) zanieczyszczania wody w basenie,
d) skoków do wody,
e) biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową,
f) wskakiwania do wody z brzegów basenu oraz wpychania do wody innych użytkowników,
g) zanurzania osób korzystających z kąpieli,
h) przekraczania granicy strefy wody oznaczonej bojami oraz linią przez osoby nie umiejące
pływać,
i) niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia terenu Kąpieliska Miejskiego,
j) palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych,
k) pozostawiania małych dzieci bez opieki,
l) pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych, chyba, że wyłącznie na własną
odpowiedzialność,
m) posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarki, bransoletki i inna biżuteria lub
dewocjonalia),
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n) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
o) fałszywego alarmowania,
p) używania sprzętu ratowniczego,
q) spożywania jedzenia oraz picia w wodzie oraz bezpośrednio przy niecce
r) żucia gumy w czasie przebywania w wodzie.
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia Kąpieliska Miejskiego ponoszą odpowiedzialność za
wyrządzone szkody.
W przypadku nagłej zmiany pogody osoby korzystające z basenu zobowiązane są do jego
natychmiastowego opuszczenia.
Za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni.
Plażowanie dozwolone jest na całym terenie Kąpieliska Miejskiego (bez możliwości rozłożenia
kocy, ręczników itp. bezpośrednio przy niecce).
Na terenie ogrodzonej niecki basenu obowiązuje strój kąpielowy oraz klapki basenowe.
Przed wejściem na ogrodzony teren niecki basenu, każdy użytkownik zobowiązany jest
starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
Przez wejściem na ogrodzony teren niecki basenu bezwzględnie należy przejść pod
prysznicami zainstalowanymi przy wejściu.
Zabrania się używania sprzętu z elementami szklanymi, sprzętu do nurkowania (płetwy, fajka)
oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach.
Za przedmioty pozostawione w przebieralni czy w miejscu plażowania oraz rowery
i motorowery pozostawione w miejscach parkowania kierownictwo Kąpieliska nie ponosi
odpowiedzialności.
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kąpieliska Miejskiego zobowiązane są
podporządkować się decyzjom i nakazom ratowników, kierownika Kąpieliska oraz personelu.
Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Kąpieliska
Miejskiego. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika
z terenu Kąpieliska Miejskiego - uiszczane opłaty nie będą zwracane.
W razie niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się opuszczenie basenu.
Ratownicy pełniący dyżur oraz personel sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem przez
użytkowników regulaminu Kąpieliska Miejskiego.
Parkowanie rowerów i motorowerów dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym
w pobliżu wejścia na teren Kąpieliska Miejskiego.
Użytkownicy będą wpuszczani na teren Kąpieliska Miejskiego nie później niż 30 min przed
jego zamknięciem.
Kąpiący powinni wyjść z wody najpóźniej 10 min przez godziną zamknięcia Kąpieliska
Miejskiego oraz opuścić obiekt do godz. 19:00 w czerwcu i lipcu natomiast do godz. 18:00
w sierpniu.
Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej nie odpowiada.
Skargi i wnioski należy zgłaszać na piśmie do Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku z siedzibą przy ul. Spacerowej 4 ( tel. 88 755-81-89 lub
22 755-81-87).
Regulamin obowiązuje od dnia 29.06.2019 r.
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