
REGULAMIN –  OŚRODEK REKREACJI i SPORTÓW WODNYCH w KANIOWIE /ORiSW/ 

1. Warunkiem korzystania z ORiSW w Kaniowie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz regulaminami sporządzonymi dla 

poszczególnych elementów obiektu i ich przestrzeganie.  

2. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Bestwina - Referat Sportu i Promocji adres : 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111tel. +48 32 

215 77 00; e-mail : sport@bstwina.pl. 

3. Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie otwarty jest w czasie sezonu kąpielowego  w godz. 1000 – 2130 a wstęp na obiekt jest 

płatny zgodnie z taryfikatorem opłat ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Bestwina. Przewiduje się możliwość zamknięcia obiektu                     

w czasie trwania sezonu w wyniku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych skutkujących koniecznością zamknięcia obiektu. Ośrodek 

Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie z wyłączeniem kąpieliska może być również otwarty poza ustalonym sezonem kąpielowym na 

warunkach określonych przez Kierownik Referatu Sportu i Promocji Urzędu Gminy w Bestwinie.  

4. Kąpielisko jest udostępnione dla kąpiących się tylko w czasie sezonu kąpielowego. Kąpielisko jest pod nadzorem ratowników od 
godziny 1000 – 2000 a kąpiel jest dopuszczalna wyłącznie gdy wywieszona jest biała flaga. Po godzinie 2000 obowiązuje zakaz kąpieli. 
Kolory flag oznaczają: - biała – kąpiel dozwolona;  - czerwona - zakaz kąpieli ; - brak wywieszonej flagi oznacza, że kąpielisko nie jest 
strzeżone. W takich przypadkach obowiązuje zakaz kąpieli.   
5. Kąpiel jest dozwolona wyłącznie wewnątrz kąpieliska ograniczonego pomostami. Wypływanie poza wyznaczony teren kąpieliska 
zabronione. Obowiązuje zakaz wchodzenia i przebywanie na pomostach bez zgody ratownika.  
6. Korzystanie z ORiSW w Kaniowie odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie 

obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

7. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. zobowiązani są o zgłoszenie grup do zespołu ratowniczego.  

8. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.  

9. Za przedmioty pozostawione na terenie ośrodka ORiSW nie ponosi odpowiedzialności. Na terenie ośrodka nie prowadzi depozytu.   

10.  Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego obiektu z wyjątkiem pomostów i części sportowej (boiska do siatkówki,  kajak-polo 

placów zabaw, siłowni zewnętrznej,) oraz terenów komunikacyjnych,  
11. Na teren ośrodka zabrania się wnoszenia alkoholu grillowania, rozpalania ognisk oraz łowienia ryb. 

12. Na terenie ośrodka obowiązuje strefa ciszy.  

13. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren ośrodka za wyjątkiem pojazdów służbowych i uprzywilejowanych.  

14. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli w akwenie 

najwcześniej godzinę po obfitym posiłku. 



15. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie 

pomocy.   

16. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami WOPR i RATOWNIK.  

17. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika lub pracowników ochrony i obsługi 
ORiSW. Dotyczy to również spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie lub budzących wątpliwości co do ich interpretacji.   
18. Osobom znajdującym się na terenie ośrodka nie wolno:  

- przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk,  

- wchodzić na pomosty i skakać z pomostów oraz leżakować i biegać po pomostach,  

- niszczyć urządzeń i sprzętu ośrodka,  

- zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać inne osoby do wody,  

- zaśmiecać i brudzić teren ośrodka oraz plaży,  

- niszczyć znaków i tablic znajdujących się na terenie kąpieliska oraz bojek i lin znakujących kąpielisko, jak również miejsca, w których  

  kąpiel jest zabroniona.  

- korzystanie z urządzeń zabawowych niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym wychodzenie na dach i zwieńczenia konstrukcji. 

19. Osoby naruszające porządek publiczny, nie stosujące się do poleceń ratowników i pracowników ORiSW lub naruszające przepisy 

niniejszego regulaminu oraz innych wprowadzonych zaleceń usuwane będą z terenu obiektu wraz z ewentualnym skierowaniem sprawy 

na drogę postępowania o wykroczeniach.  

20. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska oraz ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone 

szkody.  

21. Skargi i wnioski prosimy wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać pracownikom, kierownikowi ORiSW. Książka skarg  

 i wniosków znajduje się w pawilonie ratowników.  

22. O każdorazowym zaistnieniu niebezpieczeństwa należy informować: dyżurującego ratownika, pracownika ochrony, pracownika 

obsługi Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych lub odpowiednie służby. 

23. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych wprowadzonych 
zaleceń.  
24. Na kąpielisku i plaży obowiązuje zakaz palenia papierosów.  
25. Na terenie ORiSW obowiązuje całkowity zakaz wprowadzenia zwierząt. 
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