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                                                                               Załącznik Nr 2 

                                                                                           
                                                                                                     Do Uchwały Nr 15/2017 

                                                                                                                  Zarządu Kaszubskiego Centrum                                                                                                                                                                  

                                                                                                                        Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o. 

                                                                                                                     w Kościerzynie z dnia 14.12.2017 r. 

                                                                                                                                                                                                  

Regulamin  

Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie 

regulujący zasady korzystania z niecki brodzikowej w Kaszubskim Centrum 

 Sportowo – Rekreacyjnym Spółka z o.o. w Kościerzynie 

 

1. Niecka brodzikowa jest integralną częścią Pływalni i obowiązują w nim przepisy 

regulaminu ogólnego Kompleksu oraz niniejszy regulamin. 

2. Niecka brodzikowa ma 5 m2 powierzchni lustra wody i głębokości do 35 cm.  

3. Niecka brodzikowa nie jest przeznaczona dla niemowląt oraz dzieci do lat 3. 

4. Niemowlęta oraz dzieci do lat 3 korzystają z niecki brodzikowej na wyłączną 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

5. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego i ustawicznego 

nadzorowania dzieci podczas korzystania z niecki brodzikowej i przebywania w takim 

miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego 

widziani. 

6. W niecce brodzikowej mogą przebywać max 4 osoby.  

7. Jeżeli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga rodzic lub opiekun powinien pozostawać 

z nim w stałym kontakcie fizycznym. 

8. Rodzic lub opiekun dziecka korzystającego z niecki brodzikowej ma obowiązek 

zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz przekazania 

zasad bezpieczeństwa dziecku. 

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających z niecki brodzikowej lub mogących 

spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

 użytkowania niecki  w przypadku zamknięcia do niej dostępu, 

 wpychania dzieci do niecki, 

 przebywania w niej nago, 

 skakania w niecce, 

 wskakiwania do niecki z rozbiegu i wyskakiwania z niej, 

 jedzenia i picia w niecce, 

 wnoszenia do niecki niebezpiecznych przedmiotów, 

 wnoszenia do niecki zabawek, które noszą ślady zabrudzeń oraz  używanych 

wcześniej w piaskownicach lub innych akwenach wodnych bez poddania ich 

czyszczeniu i dezynfekcji. 

10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują: rodzice lub opiekunowie 

dzieci, ratownicy i pracownicy obsługi Kompleksu. 

 



 
 

 
 

11. Wszystkie osoby korzystające z niecki brodzikowej są zobowiązane bezwzględnie stosować 

się do uwag i poleceń ratowników i pracowników obsługi Kompleksu. 

12.  Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z niecki 

brodzikowej. 

13. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, 

a także nieprzestrzeganiem poleceń ratowników i obsługi Kompleksu, KCSR Sp. z o. o. 

w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności. 

                                                                                                                                                                                                         

Prezes KCSR 

 



 
 

 
 

 


