Regulamin Zalewu Na Piaskach „Kryspinów” (część Budzyńska)

§1
Informacje ogólne
1. Teren Zalewu Na Piaskach „Kryspinów” jest własnością Gminy Liszki i w części Budzyńskiej
administrowany jest, na podstawie odrębnych regulacji, przez spółkę Likom Sp. z o. o., adres: Liszki 5,
32-060 Liszki, tel.: 514 809 007, w dalszej części Regulaminu zwaną Dzierżawcą.
2. Dzierżawca obiektu Likom Sp. z o.o. jest reprezentowany przez kierownika, urzędującego w siedzibie
Likom Sp. z o.o. w miejscowości Liszki 5, 32-060 Liszki.
3. Teren administrowany przez Likom Sp. z o.o. czynny jest cały rok w godzinach 06.00-22.00. Poza
w/w godzinami obiekt pozostaje zamknięty. Przebywanie na terenie administrowanym przez Likom
Sp. z o.o. (dotyczy terenu otwartego oraz miejsc postojowych) poza godzinami otwarcia jest
zabronione, poza uzasadnionymi przypadkami uprzednio uzgodnionymi z Dzierżawcą.
4. W okresie kwiecień – wrzesień, przebywanie na terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o. jest
odpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. W godzinach poboru opłat, osoby przebywające na terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o.,
zobowiązane są do posiadania ważnego biletu wstępu lub karty wstępu i okazywania ich na prośbę
pracowników Likom Sp. z o.o. oraz pracowników ochrony.
6. Za pobór opłat na terenie Zalewu na Piaskach (część Budzyńska) odpowiada Likom Sp. z o.o.
7. Mieszkańcy Gminy Liszki, mają bezpłatne prawo wstępu na administrowany przez Likom Sp. o.o.
teren Zalewu za uprzednim okazaniem ważnej Karty mieszkańca.
8. Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, po okazaniu stosownych dokumentów, mają prawo
do bezpłatnego wstępu na teren części Budzyńskiej Zalewu na Piaskach, przy czym nieodpłatność ta nie
dotyczy korzystania z innych atrakcji nad Zalewem, w tym wypożyczalni sprzętu, usług
gastronomicznych, itp.
9. Dzieci do lat 15-tu mogą przebywać na terenie zarządzanym przez Likom Sp. z o.o. wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
10. Kąpiel dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, na których obowiązuje oddzielny
regulamin.
11. Kąpielisko „Kryspinów” wydzielone na Zalewie na Piaskach (część Budzyńska) otwarte jest w okresie od
czerwca do września, przy czym dokładne daty i godziny otwarcia kąpieliska określa odrębny
REGULAMIN KĄPIELISKA „KRYSPINÓW”. Fakt otwarcia kąpieliska i jakość wody potwierdza
stosowne oznakowanie umieszczone na tablicach informacyjnych. Brak takiego oznakowania lub
oznakowanie „Zakaz kąpieli” oznacza, że dane miejsce nie jest strzeżone i obowiązuje tam zakaz kąpieli.
Uwaga! Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za osoby kąpiące się poza okresem otwarcia
kąpieliska i poza terenem wydzielonego na Zalewie i oznakowanego kąpieliska! Osoby kąpiące się
wbrew ww. zakazowi czynią to na własną odpowiedzialność!!!
12. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o.

13. Wędkowanie na terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o. dozwolone jest jedynie dla
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie z ważnym Zezwoleniem na amatorski połów ryb,
z wyłączeniem godzin 10:00 – 18:00 w okresie otwarcia kąpieliska „Kryspinów”.
14. Likom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, skradzione, itp. na
terenie, którym administruje.
§2
Korzystanie z miejsc postojowych
1. W okresie kwiecień – wrzesień, korzystanie z miejsc postojowych dla samochodów osobowych
znajdujących się na terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o. jest odpłatne.
2. W godzinach poboru opłat, osoby korzystające z miejsc postojowych na terenie administrowanym przez
Likom Sp. z o.o., zobowiązane są do posiadania ważnej opłaty i okazywania jej na prośbę pracowników
Likom Sp. z o.o. oraz pracowników ochrony.
3. Likom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody komunikacyjne wynikające z winy umyślnej
bądź nieumyślnej kierowców korzystających z miejsc postojowych.
§3
Przepisy porządkowe
1. Na terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o. obowiązuje nakaz zachowania się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz mienia i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
odrębnych regulaminów Kąpieliska „Kryspinów”.
2. Za bezpieczeństwo i czystość na terenie administrowanym przez Likom Sp. z o.o. odpowiada Dzierżawca.
3. Dzierżawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie administrowanym
przez Likom Sp. z o.o., zawarł Umowę z koncesjonowanym podmiotem profesjonalnie zajmującym się
ochroną obiektów i ludzi. Koncesjonowany podmiot wykonujący zadania ochronne na terenie
dzierżawionym przez Likom Sp. z o.o., na podstawie zawartej z Dzierżawcą umowy, działając w oparciu
o przepisy wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099
ze zm.) ma ustawowe uprawnienia do legitymowania, wydawania poleceń w zakresie wykonywanych
czynności ochronnych, podejmowania interwencji, stosowania i używania środków przymusu
bezpośredniego i broni palnej, dokonywania ujęcia/zatrzymania do czasu przyjazdu Policji, a także
wezwania do opuszczenia terenów i obiektów osoby, które nie przestrzegają Regulaminu terenu będącego
w dzierżawie Likom Sp. z o.o., zakłócają porządek publiczny lub swoim zachowaniem zagrażają
bezpieczeństwu innych osób lub mienia.

§4
Zakazy
1. Na terenie zarządzanym przez Likom Sp. z o.o. obowiązuje zakaz używania prywatnych jednostek
pływających.
2. Zabrania się wstępu na teren administrowany przez Likom Sp. z o.o. osobom, których stan wskazuje
na spożycie alkoholu lub znajdują się pod wpływem innego środka odurzającego. Zabrania się wnoszenia
na teren administrowanym przez Likom Sp. z o.o. napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających.
3. Na teren administrowany przez Likom Sp. z o.o. zabrania się wnoszenia broni, przedmiotów i narzędzi
niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz materiałów

niebezpiecznych, przy czym zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i noszenia w/w
przedmiotów, na podstawie odrębnych przepisów prawa.
4. Zabrania się wprowadzania do zbiornika wodnego zwierząt domowych i gospodarskich, za wyjątkiem
psów ratowniczych.
5. Surowo zabrania się przebywania oraz wyprowadzania psów na terenie strzeżonego, wyodrębnionego
i oznaczonego Kąpieliska „Kryspinów” oraz w obrębie plaż piaszczystych. UWAGA! W/w zakaz
obowiązuje w okresie od kwietnia do września, oraz nie obejmuje strefy specjalnie wyznaczonej dla psów,
tj. wybiegu dla psów czy też plaży dla psów. Osoba przebywająca na terenie administrowanym przez
Likom Sp. z o.o. z psem powinna sprawować nad nim pełną kontrolę, w szczególności jeżeli zwierzę nie
słucha poleceń opiekuna, poprzez użycie smyczy lub/i kagańca.
6. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi,
dotyczy to w szczególności używania motorowerów, motocykli, oraz quadów w rejonie skarp,
piaszczystych plaż oraz terenów zielonych z wyłączeniem służb mundurowych, ochrony jak i służby
medycznej.
7. W okresie od kwietnia do września zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi także w
wyznaczonych ciągach komunikacyjnych.
8. Zabrania się biwakowania poprzez rozstawianie namiotów oraz ustawianie przyczep kempingowych.
9. Obowiązuje zakaz spożywania i sprzedaży alkoholu poza wyznaczonymi do tego punktami i ogródkami
gastronomicznymi.
10. Zabrania się wnoszenia opakowań szklanych na teren zarządzany przez Likom Sp. z o.o.
11. Na plażach i terenach leśnych obowiązuje całkowity zakaz grillowania i palenia ognisk. Zakaz ten nie
obowiązuje w miejscu wyznaczonym przez Dzierżawcę do grillowania i palenia ognisk pod warunkiem
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody od Dzierżawcy.
12. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
13. Zabrania się organizowania imprez, eventów bez zgody Dzierżawcy obiektu wyrażonej na piśmie.
14. Zabrania się prowadzenia działalności marketingowej, politycznej, handlowej, religijnej, sportowej
bez zgody Dzierżawcy obiektu wyrażonej na piśmie.

§5
Osoby które nie będą wpuszczane na teren obiektu
Osoby które:
a. posiadają przedmioty, wyroby lub substancje, których wnoszenie i posiadanie zabronione jest
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,
b. znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych
lub innych podobnie działających środków, lub też próbują rozprowadzić w/w środki,
c. odmawiają poddania się kontroli uprawnień do wejścia,
d. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku,
e. łamią zakaz wnoszenia szklanych opakowań,
nie będą wpuszczane na teren zarządzany przez Likom Sp. z o.o.

§6
Postanowienia końcowe
1. Wejście na teren administrowany przez Likom Sp. z o.o. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do poleceń pracowników Dzierżawcy oraz pracowników
ochrony lub/i zasad wprowadzonych niniejszym Regulaminem, mogą zostać zastosowane odpowiednie
sankcje prawne.
2. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu lub naruszające zasady porządku publicznego będą
usuwane z terenu obiektu. W przypadku usunięcia osoby z terenu obiektu z jej winy, nie przysługuje
zwrot kosztów biletów.
3. Dzierżawca obiektu zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w treści niniejszego Regulaminu
w dowolnym czasie jeżeli uzna, że jest to niezbędne do poprawy bezpieczeństwa lub obsługi obiektu.
4. Skargi i wnioski dotyczące obsługi i spraw porządkowych należy zgłaszać do biura Dzierżawcy na piśmie,
emailem na adres: kontakt@zalewkryspinow.pl, bądź ustnie pod numerem telefonu: 514 809 007.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021r.

