Regulamin Porządkowy Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu
1. Administratorem bulwaru jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2. W celu zapewnienia miłego wypoczynku, bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie
bulwaru oraz porządku , uprzejmie prosimy o stosowanie się do niniejszego regulaminu.
Szanowni Państwo prosimy o:







przestrzeganie porządku i czystości,
zachowanie ciszy i spokoju,
poszanowanie istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni.
przestrzeganie znaków drogowych, zakazu kąpieli oraz innych znaków i tablic
informacyjnych znajdujących się na terenie rekreacyjnym,
parkowanie pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby
porządkowe,
wprowadzanie psów tylko w kagańcu i na smyczy.

Stanowczo sprzeciwiamy się:












zaśmiecaniu i zanieczyszczaniu terenu,
niszczeniu roślinności,
dotykaniu urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym,
paleniu ognisk,
grillowaniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
pływaniu na materacach
kąpieli oraz wchodzenia do wody wbrew zakazom,
zanieczyszczaniu wody, używania środków piorących i higieny osobistej,
kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody – zakaz obowiązuje na terenie przystani
organizowaniu jakichkolwiek imprez bez zgody administratora,
biwakowaniu bez zgody administratora,

Zapraszamy do przebywania na terenach rekreacyjnych bulwaru w godzinach od 7 00 do 22
00. Pozostałe informacje:












korzystanie z terenu rekreacyjnego bulwaru, placu zabaw: jest bezpłatne.
korzystanie z parkingu oraz z sanitaria są płatne (według obowiązującego cennika)
korzystanie z wypożyczalni sprzętu wodnego i rekreacyjnego jest możliwe według
oddzielnego cennika.
przed opuszczeniem terenu należy posprzątać zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci
wynieść do pojemników,
po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu umieścić w
specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku /wysypywanie wypalonego węgla z
grillów bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest zabronione/
administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione
na terenie bulwaru,
osoby pływające po wodach z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do
przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych
drogach wodnych.
podczas korzystania z jednostek pływających kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.
przystań wodna, plac zabaw, parking posiadają oddzielne regulaminy

3. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień
regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników administratora, służb
porządkowych oraz ratowników.

4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub bycie pod wpływem
innego środka odurzającego. Zabrania się również wnoszenia na teren bulwaru napojów alkoholowych
lub innych środków odurzających.
5. Wędkowanie na terenie Bulwaru dozwolone jest jedynie dla okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
z ważną Licencją na połów ryb
6. Jazda rowerem, motorem, skuterem, samochodem, quadem oraz innymi pojazdami silnikowymi wg
oddzielnych ustaleń, zgodnie z ustawionymi znakami drogowymi
7. Prowadzenie działalności handlowej i innej dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody
administratora i podpisaniu wiążącej umowy.
8. Osoby zakłócające spokój oraz działające niezgodnie z postanowieniami regulaminu zostaną
zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom
obsługi, przekazane do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.
9. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane sankcje
określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.
10. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR
w Sandomierzu ul. Koseły 3a, tel.15 644 62 56

