
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z dn. 06.07.2017r. 
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Regulamin terenu 
rekreacyjnego nad 

zalewem Mrożyczka w 
Głownie ul. Swoboda 2                                

Regulamin przystani i wypożyczalni 
sprzętu pływającego MOSiR 

Regulamin kąpieliska / miejsca 
przeznaczonego do kąpieli 

Mrożyczka  

Regulamin parku wodnego 

Regulamin boiska do siatkówki i         
do beach soccera 

Regulamin placu zabaw 

Regulamin altan grillowych 

Regulamin siłowni plenerowej 
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PRZEPISY OGÓLNE:  

 

1. Teren rekreacyjny nad zalewem „Mrożyczka” w Głownie: 

 Przeznaczony jest do Re-kreacyjnego spędzania czasu w ciągu trwającego sezonu; 

 Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie ze wszystkich obiektów i urządzeń terenu (z wyłączeniem 

wypożyczalni sprzętu pływającego); 

 Wraz z pojawieniem się nowych atrakcji zwiększa się możliwość spędzania wolnego czasu w zależności od 

zainteresowań; 

 Możliwości jakie daje teren rekreacyjny:  

 wypożyczanie leżaków; 

 rozpalanie grilla w altanach do tego przeznaczonych; 

 korzystanie z urządzeń dmuchanych podczas kąpieli;  

 wypożyczanie rowerów wodnych, kajaków, łódek wiosłowych; 

 korzystanie z boisk do siatkówki plażowej oraz beach soccer’a, w tym organizacja turniejów; 

 korzystanie z placu zabaw przystosowanego dla najmłodszych użytkowników; 

 korzystanie z siłowni plenerowej oraz ścieżki edukacyjnej; 

 plażowanie, leżakowanie, spacerowanie na świeżym powietrzu. 

2. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji obiektów, tj.: altana grillowa, boisko do siatkówki i beach soccera oraz 

sprzętu pływającego. Zasady dokonania rezerwacji wyszczególnione zostały w poszczególnych regulaminach 

obiektów. Rezerwacje będą udzielane w miarę możliwości, jednak administrator zastrzega, że może nie wyrazić zgody 

na dokonanie rezerwacji ze względu na jej rodzaj. Pierwszeństwo dokonania rezerwacji mają organizatorzy imprez 

promujących Rodzinną Re – kreację.  

3. Wszystkie obiekty / atrakcje znajdujące się na terenie rekreacyjnym są własnością Gminy Miasta Głowno, 

administrowane przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie. 

4. Korzystanie z obiektów terenu rekreacyjnego dostępne jest całą dobę z uszanowaniem ciszy nocnej trwającej od 22
00

 

do 6
00 

. 
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5. Teren rekreacyjny nad zalewem „Mrożyczka” w Głownie jest objęty stałym nadzorem policji i systemu 

monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom jak i mienia. 

6. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do obsługi obiektu. 

7. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie elementów wyposażenia obiektów ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody - odpłatność w pełnej wysokości wartości zniszczenia. 

8. Obsługa obiektu ma prawo nie wpuścić na teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub 

których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, 

naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, a także nie stosują się do 

postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na terenie obiektu oraz zaleceń obsługi. Wyżej wymienione 

zachowanie może spowodować podjęcie innych stosowanych kroków przewidzianych prawem. 

9. Na  całym terenie rekreacyjnym obowiązuje całkowity zakaz: 

 palenia, spożywania alkoholu oraz innych używek; 

 wprowadzania psów i innych zwierząt; 

 zaśmiecania terenu; 

 zakłócać spokoju innych użytkowników terenu; 

 kąpieli i skoków do wody z pomostów znajdujących się bezpośrednio przy wypożyczalni sprzętu pływającego; 

 połowu ryb przez wędkarzy oraz użytkowania terenu przy promenadzie i połowu ryb metodą spinningu; 

 korzystania ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli; 

 używania sprzętu powietrznego/latającego (typu dron itp.) i urządzeń o napędzie spalinowym na całym terenie; 

10. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie rekreacyjnym dozwolone jest wyłącznie dla służb Miejskiego 

Zakładu Komunalnego w Głownie oraz osób upoważnionych. 

11. Miejski Zakład Komunalny w Głownie nie odpowiada za wypadki spowodowane nieznajomością i nieprzestrzeganiem 

niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji oraz poleceń obsługi obiektu. 

12. Korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na całym terenie oznacza akceptację powyższego regulaminu. 

13. Regulamin terenu rekreacyjnego w Głownie wchodzi w życie z dniem 06.07 2017 roku na mocy  

Zarządzenia Nr 3 / 2017 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z dnia 06.07.2017roku. 
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14.  Skargi i wnioski należy zgłaszać osobie upoważnionej – ratownikowi lub w siedzibie Miejskiego Zakładu 

Komunalnego w Głownie przy ul. Dworskiej 3, tel./fax 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

15. W przypadku pytań, zastrzeżeń prosimy o kontakt z administratorem terenu rekreacyjnego – Miejskim Zakładem 

Komunalnym w Głownie, ul. Dworska 3, tel. 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

 

 

 

Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie: www.glowno.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glowno.pl/
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REGULAMIN PRZYSTANI I WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO W GŁOWNIE 
 

1. Przystań i wypożyczalnia czynna jest codziennie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach  

od 11
00

 do 19
00

. 

2. Sprzęt pływający wypożyczany jest do godziny 18
00

.  

3. Wypożyczalnia sprzętu pływającego odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. dowodu 

osobistego, książeczki ratownika, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, itp. 

4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani i korzystać ze sprzętu pływającego wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

5. Obsługa wypożyczalni zobowiązana jest wyposażyć każdą osobę korzystającą ze sprzętu pływającego w kamizelkę 

ratunkową. 

6. Dla sprzętu pływającego obowiązują limity obciążeniowe: 

 łódź wiosłowa – maksymalnie 5 osób, 

 kajak – maksymalnie 2 osoby, 

 rower wodny – zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem danego roweru. 

7. Osobom korzystającym ze sprzętu pływającego zabrania się: 

 niszczyć urządzeń przystani i sprzętu pływającego, 

 pływać na burtach kajaków, 

 skakać do wody z pomostu przystani oraz ze sprzętu pływającego, 

 przeciążać sprzęt wodny, 

 zaśmiecać i brudzić sprzęt pływający. 

8. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników i obsługi obiektu. 

9. Rezerwacja sprzętu pływającego (pkt 6): 

 rezerwacja musi się odbyć w tym samym dniu, kiedy będziemy korzystać ze sprzętu; 

 jeżeli osoba rezerwująca sprzęt nie pojawi się w przeciągu 15 minut od ustalonej godziny, rezerwacja jest 

nieaktualna; 

 ilość sprzętu przeznaczonego pod rezerwację: 1 łódź wiosłowa, 2 kajaki, 6 rowerów wodnych. 
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10. Osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, sprzęt pływający nie będzie 

wypożyczany. 

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu przystani, 

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie. 

12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt pływający lub urządzenia przystani ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

13. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu wypożyczalni dozwolone jest wyłącznie dla służb Miejskiego 

Zakładu Komunalnego w Głownie oraz osób upoważnionych. 

14. Skargi i wnioski należy zgłaszać osobie upoważnionej – ratownikowi lub w siedzibie Miejskiego Zakładu 

Komunalnego w Głownie przy ul. Dworskiej 3, tel./fax 42 719 10 35. 

15. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora a w 

przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
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Tablica informacyjna:  

                                                                                                                                                                                            

                   zakaz skoków do wody z pomostów                                                 zakaz połowu ryb 

                   i ze sprzętu pływającego                                                                                                              
 

 

                                                                                                                      

                                   zakaz palenia                                                      zakaz spożywania alkoholu 

 
 

1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl  

http://www.glowno.pl/
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REGULAMIN KĄPIELISKA / MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO KĄPIELI 

„MROŻYCZKA” 
 

1. MPDK jest otwarte codziennie w godzinach od 11
00

  do 19
00 

 w okresie sezonu kąpielowego. 

2. W czasie otwarcia MPDK obowiązują następujące oznakowania: 

 flaga biała – kąpiel dozwolona;  

 flaga czerwona – kąpiel zabroniona. 

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie  MPDK oraz kąpać się wyłącznie pod  opieką osób dorosłych. 

4. Zabrania się wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, a także sprzedaży, podawania, wnoszenia i 

spożywania alkoholu i  środków odurzających na terenie MPDK. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie 

pomocy. 

6. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” i czapkę ratownika. 

7. Osoby korzystające z MPDK obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. 

8. Integralną częścią MPDK jest pomost pływający. 

9. Osobom nieumiejącym pływać nie wolno przekraczać granicy MPDK wyznaczonej bojami. 

10. Osobom znajdującym się na terenie MPDK nie wolno: 

 wchodzić do wody  wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona; 

 skakać do wody z pomostu pływającego; 

 niszczyć urządzeń i sprzętu MPDK; 

 zakłócać wypoczynku oraz kąpieli innych osób; 

 zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody; 

 zaśmiecać i brudzić terenu MPDK i sąsiadującej z nim plaży; 

 wędkować na terenie MPDK; 

 kąpać psów i przebywać z nimi na terenach plażowych położonych wokół MPDK. 
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11. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu będą z terenu MPDK usuwane 

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia MPDK odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

13. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora  

a w przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
 

 

 

 

*MPDK – MIEJSCE PRZEZNACZONE DO KĄPIELI / KĄPIELISKO 
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Tablica informacyjna:  
  

                                                                                                                                                                                                    

                       zakaz wędkowania na terenie plaży                                      zakaz rozpalania grilla i ogniska 
 

                                                                                                                                    

                                                                zakaz palenia                                                              zakaz spożywania alkoholu                                                                                       

 
1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl 

http://www.glowno.pl/
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REGULAMIN PARKU WODNEGO „MROŻYCZKA” W GŁOWNIE 

 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Park Wodny czynny jest codziennie w godzinach od 11

00
 do 19

00
 w okresie sezonu kąpielowego. 

2. Przez Park Wodny rozumie się wszystkie konstrukcje dmuchane wodne usytuowane na kąpielisku „Mrożyczka” w 

Głownie. 

3. Wszystkie urządzenia dmuchane udostępnione korzystającym z Parku Wodnego są atestowane, wyprodukowane 

zgodnie z przyjętymi normami, każde urządzenie posiada certyfikat. Bezpieczne korzystanie wymaga stosowania się 

do instrukcji ich użytkowania. 

4. Obiekt Parku Wodnego jest monitorowany w sposób ciągły. 

5. Każdy użytkownik Parku Wodnego ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub obsługi 

obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji, stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników obiektu. 

6. Park Wodny „Mrożyczka” w Głownie nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń obiektu w każdym 

czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia konserwacji, złego stanu wody kąpieliska lub w 

przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.  

7. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające 

wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także nie stosujące się do 

przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń obsługi obiektu lub ratowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu 

a w przypadku wielokrotnego naruszenia regulaminu otrzymać czasowy lub stały zakaz wstępu na urządzenia Parku 

Wodnego.  
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ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO 
 

1. Korzystanie z atrakcji Parku Wodnego jest bezpłatne. 

2. Wstęp na urządzenia Parku Wodnego mają osoby dorosłe i dzieci bez względu na wiek. Wstęp może odbywać się 

indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. 

3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów. Opiekunowie 

ponoszą odpowiedzialność za będące pod ich opieka osoby. 

4. Korzystanie z urządzeń Parku Wodnego jest możliwe po wypożyczeniu nieodpłatnie kamizelki asekuracyjnej, którą 

otrzymać można od obsługi obiektu. Na wyposażeniu Parku Wodnego dostępne jest jednorazowo:     

 20 kamizelek asekuracyjnych dla osób dorosłych (rozmiary: M, L, XL, XXL), 

 10 kamizelek asekuracyjnych dla dzieci (rozmiar: S). 

5. Wydanie kamizelki oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych 

instrukcji, wydawanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie. 

6. Każdy użytkownik obiektu po otrzymaniu kamizelki może jednorazowo korzystać z Parku Wodnego nie dłużej niż 20 

minut. Czas ten mierzony będzie od momentu pobrania kamizelki a po jego upływie należy niezwłocznie opuścić Park 

Wodny oraz zwrócić kamizelkę obsłudze obiektu. 

7. Poruszać się po urządzeniach Parku Wodnego należy tylko przy pomocy specjalnych uchwytów. 

8. Na terenie oraz urządzeniach Parku Wodnego zabrania się: 

 palenia papierosów, 

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków ograniczających ocenę sytuacji 

 wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających 

 biegania,  

 wprowadzania i przebywania zwierząt, 

 wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników, 

 skoków do wody z urządzeń z uwagi na niską głębokość kąpieliska, 

 skoków ze szczytu dużej i małej zjeżdżalni, 

 skoków na główkę z „bączka”, 
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 przeciążania urządzeń poprzez jednoczesne korzystanie z nich więcej osób niż to jest dopuszczone (ok. 10 

osób), 

 używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż przeznaczony, 

 korzystania z atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami oraz poleceniami obsługi, 

 wnoszenia ostrych narzędzi, które spowodować mogą uszkodzenie urządzeń obiektu, 

 wnoszenia przedmiotów, które mogłyby wyrządzić krzywdę innym użytkownikom, 

 korzystania z atrakcji Parku Wodnego w innym stroju niż kąpielowy, tzn. krótkie spodenki męskie i kostium 

kąpielowy damski, 

 spożywania artykułów żywnościowych, 

 wrzucania do wody resztek jedzenia, odpadów i przedmiotów niesłużących zwyczajowo do zabawy w wodzie, 

 używania mydła i innych środków chemicznych. 

9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu należy zgłaszać niezwłocznie w obsłudze 

obiektu lub najbliższemu ratownikowi. 

10. Zabrania się korzystania z Parku Wodnego osobom, u których występują oznaki zaburzenia równowagi, padaczka, 

zaburzenia układu krążenia, zaburzenia neurologiczne, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje 

dożylne, agresywne zachowania. 

11. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, także kobiety w ciąży, winny 

korzystać z urządzeń obiektu stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia  i ze szczególną ostrożnością, a za 

ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

12. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora a w przypadku 

zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
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Tablica informacyjna:  

                                                                                            

zakaz wędkowania                          zakaz zaśmiecania terenu             zakaz palenia oraz spożywania alkoholu  

na terenie plaży 
 

 

                                                                                                             

 zakaz skoków                                zakaz wnoszenia ostrych narzędzi                      zakaz wprowadzania psów           

 z urządzeń pływających                oraz innych przedmiotów niebezpiecznych        i innych zwierząt     

 

                                              
1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl  

http://www.glowno.pl/


Strona 15 z 24 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

I BOISKA DO BEACH SOCCERA 
Zasady ogólne:  

1. Korzystanie z boiska do siatkówki plażowej i boiska do beach soccera jest bezpłatne. 

2. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowe i boiska do beach soccera o nawierzchni z 

piasku naturalnego. 

3. Boisko do piłki plażowej oraz beach soccera czynne jest od 11
00

 do 19
00  

w miesiącach funkcjonowania obiektu. 

4. Boiska służą wyłącznie do gry w siatkówkę plażową i beach soccera. 

5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na ternie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych. 

Zasady korzystania z boiska: 

1. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy (siatka, taśmy wyznaczające linie) od pracownika obsługi obiektu, za 

który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt pracownikowi. 

2. Na boisku obowiązuje strój sportowy. 

3. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

Rezerwacja boiska: 
1. Dokonanie rezerwacji możliwe jest przez grupy zorganizowane o liczbie min. 10 osób. 

2. Prośbę o rezerwację składamy w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie,  

ul. Dworska 3, 

3. Osoba dokonująca rezerwacji jest przedstawicielem grupy uczestników i jednocześnie osobą odpowiedzialną za 

zaistniałe szkody powstałe w związku z obecnością osób na obiekcie. 

Zabrania się: 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się 

w szczególności: 

 korzystania z boisk bez zgody pracowników obsługi obiektu, 

 wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz przebywania osób pod wpływem 

wymienionych używek 
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 zaśmiecania terenu boiska, 

 wprowadzania psów i innych zwierząt na teren boiska, 

Zasady odpowiedzialności za szkody: 

1. Za szkody materialne powstałe na terenie boiska z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca. 

2. Ewentualne szkody użytkownik zobowiązany jest zgłosić obsłudze niezwłocznie po ich zaistnieniu lub stwierdzeniu. 

3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie. 

Postanowienia końcowe: 
1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska. 

3. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora a w 

przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
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Tablica informacyjna:  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

zakaz wnoszenia opakowań szklanych                                     zakaz palenia oraz spożywania alkoholu  
   

 

                                                                                            
           zakaz wprowadzania psów                                                       zakaz rozpalania grilla i ogniska                                                                                                    

           i innych zwierząt   

 

                                                                                                                                 
1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl  

http://www.glowno.pl/
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REGULAMIN PLACU ZABAW 

 

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do lat 12. 

2. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 

3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 

4. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: 

 palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia; 

 wchodzenie na dachy konstrukcji oraz na szczyty huśtawek; 

 siadanie we dwoje lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków; 

 huśtanie się na stojąco; 

5. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

6. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

7. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. 

8. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora a w 

przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
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Tablica informacyjna:  
 

                                                                                            
 zakaz wprowadzania psów               zakaz zaśmiecania terenu                  zakaz wchodzenie na dachy i górne                  

 i innych zwierząt                                                                                         elementy konstrukcji obiektów 

                               

      

 

                                                                 
zakaz jazdy na rowerze          zakaz palenia oraz spożywania alkoholu    zakaz spożywania lodów podczas  

                                                                                                                    korzystania z urządzeń zabawowych   

 

 
1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl  

http://www.glowno.pl/
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z ALTAN GRILLOWYCH 

 

1. Korzystanie z altan grillowych jest bezpłatne. 

2. Organizatorem grilla może być wyłącznie osoba pełnoletnia, natomiast osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z 

grilla wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub innej dorosłej osoby będącej organizatorem. 

3. Dopuszcza się rozpalanie ognia tylko w miejscach do tego przeznaczonych – murowany grill. 

4. Na terenie altany i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się: 

 palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych używek;  

 zaśmiecania terenu, odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci znajdujących się w pobliżu altan; 

 wchodzenia na dachy konstrukcji altan; 

 rozpalania grilla poprzez użycie materiałów pirotechnicznych, łatwo palnych oraz szkodliwych substancji 

chemicznych; 

 rezerwowania altany na zorganizowanie grilla (z wyjątkiem pkt 5). 

5. Rezerwacja altany grillowej: 

 grupy zorganizowane powyżej 10 osób mogą dokonać rezerwacji altany w celu organizacji imprezy 

plenerowej; 

 obowiązkiem jest wyznaczenie osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za przebieg , porządek i spokój imprezy; 

 rezerwacji dokonujemy w formie pisemnej przez złożenie podania w siedzibie MZK, ul. Dworska 3; 

 zaznaczenie jaki charakter będzie posiadać organizowana impreza; 

 podanie z prośbą musi zostać złożone na co najmniej 3 dni przed planowaną imprezą;  

 ilość godzin na jaką rezerwujemy altanę grillową do ustalenia z administratorem obiektu. 

6. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od otwartego źródła ognia. 

7. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z altany grillowej odpowiedzialność ponosi rodzic lub 

opiekun prawny poszkodowanego. 
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8. Organizator grilla odpowiada za zachowanie porządku, rozpalenie oraz całkowite wygaszenie ognia po zakończonym 

użytkowaniu. 

9. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku. 

10. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora a w 

przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
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Tablica informacyjna: 

 

                                                                                                                          
zakaz wprowadzania psów               zakaz zaśmiecania terenu                       zakaz wchodzenie na dachy altan 

i innych zwierząt                                                                                                                         

 

 
zakaz palenia oraz spożywania alkoholu 

 

 

 
1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl  

 

 

http://www.glowno.pl/
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI PLENEROWEJ 

 

1. Korzystanie z siłowni plenerowej jest bezpłatne. 

2. Urządzenia siłowni plenerowej przeznaczone są do rekreacyjnego treningu. 

3. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan urządzenia. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na 

urządzeniach uszkodzonych, jak również podejmowania się ich samodzielnej naprawy. 

4. Korzystanie z urządzeń siłowni odbywa się bez nadzoru i opieki zarządzającego siłownią. 

5. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

6. Osoby w wieku poniżej 12 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

7. Na terenie siłowni plenerowej zabrania się: 

 palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających; 

  wprowadzania psów i innych zwierząt; 

 zaśmiecania terenu; 

 zakłócania spokoju innych użytkowników siłowni plenerowej; 

 korzystania z urządzeń siłowni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

 dewastowania urządzeń siłowni; 

 rozpalania grilla i ogniska. 

8. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzystała osoba ćwicząca powinno być pozostawione w należytym 

stanie technicznym. 

9. Za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby ćwiczące, w tym przedmioty wartościowe, administrator siłowni 

nie odpowiada. 

10. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub administratora a w 

przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 
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Tablica informacyjna: 

 

                                                                                      
zakaz wprowadzania psów            zakaz zaśmiecania terenu               zakaz palenia oraz spożywania alkoholu 

i innych zwierząt 

 

                                                              
                                                    zakaz rozpalania grilla i ogniska 

 
 

1. W przypadku zagrożenia życia proszę dzwonić pod nr alarmowy 112. 

2. Kontakt do administratora terenu rekreacyjnego – Miejski Zakład Komunalny w Głownie – 42 719 10 35, 42 719 11 44. 

3. Tekst regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl  
 

http://www.glowno.pl/

