
           Regulamin 

korzystania z Sezonowej Plaży Zewnętrznej w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym  

Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Spółka z o.o. w Kościerzynie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Sezonowa Plaża Zewnętrzna (dalej jako: Plaża) jest okresowo wydzieloną strefą w Kompleksie 

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

Kościerzynie (dalej jako: Kompleks) i dozorowaną przez pracowników Kompleksu, w której 

obowiązuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Ogólny Kaszubskiego Centrum Sportowo - 

Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie (dalej jako: KCSR Sp. z o.o.). 

2. Plaża jest dostępna codziennie od 1 maja do 30 września w godzinach otwarcia Kompleksu. 

3. Plaża jest strefą znajdującą się na zewnątrz budynku, od południowej strony hali basenowej, 

ograniczoną obszarowo i ogrodzoną. 

4. Dojście do Plaży jest możliwe jedynie dla osób korzystających z Pływalni przez drzwi 

wejściowe prowadzące na taras. 

 

§ 2 

Zasady bezpiecznego plażowania 

 

1. Podczas pierwszego dnia opalania, nie należy przebywać na słońcu dłużej niż 15-20 minut. 

2. Zaleca się ograniczyć maksymalny czas pobytu na słońcu do 2 – 3 godzin / dziennie. 

3. Zaleca się unikać słońca między godziną 11 a 15, wtedy jego promieniowanie jest najbardziej 

intensywne i szkodliwe. 

4. Należy pamiętać o okularach przeciwsłonecznych i o nakryciu głowy, a także o ochronie ust, 

okolic oczu, szyi, stóp, łokci, uszu. 

5.  Kremy do opalania należy nakładać na 20-30 minut przed wyjściem na słońce, na suchą i 

oczyszczoną skórę – w ten sposób skóra jest odpowiednio przygotowana i chroniona. Po 

dwóch godzinach filtry zawarte w kremach przestają skutecznie działać, powinno się 

ponownie zaaplikować  krem. 

6. Należy chronić skórę również w cieniu, ponieważ aż 80 procent promieni słonecznych odbija 

się od piasku i wody. 

7. Powinno się pić dużo wody. 



8. Korzystając z kąpieli słonecznych, należy unikać używania dezodorantów, perfum, 

kosmetyków zawierających alkohol, nie należy się malować, ponieważ może to spowodować 

przebarwienia lub podrażnienia skóry. 

 

§ 3 

Zagrożenia i pierwsza pomoc 

 

1. Opalanie się i przebywanie na słońcu kryje w sobie pewne ryzyko i niebezpieczeństwo, z 

którym trzeba się liczyć. 

2. Przez nieodpowiednie regulowanie czasu przebywania na słońcu może nastąpić stan zapalny 

skóry, a nawet udar słoneczny. 

3. W przypadku doznania udaru słonecznego należy doprowadzić jak najszybciej do obniżenia 

temperatury ciała (przenieść osobę w cień, położyć zimny okład na głowę) i wezwać lekarza. 

4. W przypadku poparzenia słonecznego smarować skórę preparatem na oparzenia, robić zimne 

okłady dopóki stan skóry się nie poprawi. 

5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne (zawroty i bóle głowy lub inne) należy natychmiast zgłaszać 

ratownikowi znajdującemu się w Kompleksie. 

6. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie 

natychmiastowej pomocy lub powiadomienie ratownika znajdującego się w Kompleksie. 

7. Osoby korzystające z Plaży przebywają na niej i zażywają kąpieli słonecznych wyłącznie na 

własne ryzyko. 

 

§ 4 

Sposób korzystania z Plaży 

 

1. Korzystanie z leżaka na Plaży jest dozwolone jedynie po wcześniejszym nakryciu go własnym 

ręcznikiem. 

2. Po skorzystaniu z Plaży wejście na Pływalnię dozwolone jest wyłącznie po przejściu przez 

zewnętrzny brodzik do dezynfekcji stóp oraz dokładnym umyciu całego ciała mydłem pod 

prysznicem, a następnie obfitym spłukaniu się wodą. 

3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Plaży jedynie pod opieką osób pełnoletnich. 

4. Elementy wyposażenia Plaży powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z 

zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Plaży, na terenie Plaży zakazuje 

się: 



- niszczenia urządzeń, w szczególności: parasoli, leżaków, ogrodzenia, tablic informacyjnych, 

koszy na śmieci, 

- wychodzenia poza wyznaczony obszar Plaży, 

- wychodzenia poza barierki ograniczające dojście do Plaży, 

- grillowania oraz rozpalania ognisk, 

- palenia tytoniu, 

- picia alkoholu oraz spożywania innych środków odurzających oraz wstępu osobom, których 

stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

- zaśmiecania, 

- zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom. 

6. Za wszelkie uszkodzenia elementów wyposażenia Plaży odpowiada materialnie osoba, która 

wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie. 

7. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie Plaży KCSR Sp. z o.o. 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osoby przebywające na plaży są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

pracowników obsługi Kompleksu. 

2. Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszone o 

natychmiastowe opuszczenie terenu Kompleksu. 

3. KCSR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 

 


