Regulamin ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Krainy Dobrej Energii w Jezierzanach
1. Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny prowadzi NIR Inwestycje Sp. z o.o. pod nazwą Kraina Dobrej Energii, zwany dalej ośrodkiem.
2. Przed wejściem do ośrodka każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o terenie ośrodka Krainy Dobrej Energii należy przez to rozumieć teren całego kompleksu wraz z:
strefą kąpielową
strefą wypoczynkową, tj. plażą i terenami zielonymi
strefą gastronomiczną
strefą rekreacyjną tj. boiskami sportowymi
strefą sanitarną sanitarną i porządkową
4. Ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny jest otwarty codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00 od lipca do września. Rozpoczęcie sezonu kąpielowego oraz jego zakończenie uzależnione
jest od warunków pogodowych i organizacyjnych.
5. Wstęp na teren ośrodka możliwy jest po uiszczeniu opłaty za wstęp lub okazaniu karnetu wejściowego.
6. Opuszczenie ośrodka oznacza utracenie ważności posiadanego biletu wstępu.
7. Kraina Dobrej Energii nie odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ośrodka w innych terminach i godzinach niż określone w pkt. 4
8. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych tj. deszcz, burza, silny wiatr itp. osoby przebywające na terenie ośrodka, z uwagi na bezpieczeństwo, na wezwanie służb
ratowniczych oraz obsługi mają obowiązek opuszczenia terenu ośrodka.
9. Osoby zarządzające obiektem mają prawo czasowo ograniczyć wstęp na teren ośrodka ze względu na przerwy technologiczne, awarie, itp.
10. Dzieci w wieku do lat 12 mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych oraz za
szkody przez nich wyrządzone.
11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników ośrodka.
12. Kraina Dobrej Energii nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawiane na terenie ośrodka.
13. Zaleca się wzajemną obserwację na terenie obiektu, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy lub zawiadamianie ratownika.
14. Na terenie całego ośrodka zabrania się palenia tytoniu, e-papierosów, podgrzewaczy tytoniu itp., poza specjalnie wyznaczonymi do tego strefami.
15. Zabrania się wstępu na teren ośrodka osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania
wyżej wymienionych na terenie ośrodka.
16. Dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w ośrodku.
17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Krainy Dobrej Energii.
18. Zabrania się rozpalania ognisk i grillowania.
19. Zabrania się puszczania własnej muzyki z urządzeń przenośnych.
20. Zabrania się wchodzenia i spożywania na terenie ośrodka własnego jedzenia oraz picia.
21. Zabrania się zaśmiecania i brudzenia terenu ośrodka.
22. Zabrania się niszczenia urządzeń, znaków, tablic i pozostałej infrastruktury ośrodka.
23. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi oraz napędzanymi siłą ludzkich mięśni (rowery, hulajnogi, itp.) na teren ośrodka.
24. Zabrania się zakłócania wypoczynku innych osób.
25. Zabrania się na terenie całego ośrodka bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia zarządcy ośrodka – jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności
usługowej, handlowej i marketingowej.
26. Poszczególne strefy ośrodka posiadają odrębne regulaminy, integralne z regulaminem ośrodka, których również należy przestrzegać.
27. Wszystkie osoby znajdujące się na ośrodku wyrażają zgodę na upublicznianie zdjęć ze swoim wizerunkiem w celach promocyjnych i marketingowych na stronie internetowej i mediach
społecznościowych Krainy Dobrej Energii.
28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu, nie stosujące się do poleceń osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie ośrodka będą usuwane z terenu
ośrodka, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
29. W przypadku usunięcia osób z wyżej wymienionych powodów nie będą zwracane koszty poniesione na terenie ośrodka (opłata za wejście, parking, wypożyczenie sprzętu itp.)
30. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
31. Wnioski i skargi przyjmuje Kraina Dobrej Energii, można kontaktować się przez e-mail: biuro@krainadobrejenergii.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej
www.krainadobrejenergii.pl

Regulamin strefy kąpielowej ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego Krainy Dobrej Energii w Jezierzanach
1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest częścią obiektu Krainy Dobrej Energii, którego strefa oznaczona jest tablicami informacyjnymi, zwana dalej strefą kąpielową.
2. Teren kąpieliska obejmuje strefę kąpielową wyznaczoną bojkami w kolorze żółtym.
3. Strefa kąpielowa jest otwarta i strzeżona codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00.
4. Oznaczenie koloru flag:
biała - zezwala na kąpiel w ramach Regulaminu i strefy kąpielowej,
czerwona - zakaz kąpieli - dyżur służb ratowniczych,
brak flagi - miejsce do kąpieli nieczynne, brak dyżuru służb ratowniczych.
5. Osobom znajdującym się na terenie strefy kąpielowej nie wolno przekraczać granic stref oznaczonych bojami:
boje białe – brodzik o głębokości do 40 cm
boje czerwone – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 120 cm
boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m
6. Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK WODNY.
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie strefy kąpielowej zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników wodnych i pozostałych pracowników ośrodka.
8. Kraina Dobrej Energii nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się w innych terminach i godzinach niż określone w pkt. 2 oraz poza wyznaczoną strefą kąpielową.
9. Zabrania się wstępu do wody osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
10. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie ośrodka, za wyjątkiem stref wyłączonych oznakowanych.
11. Grupy zorganizowane zobowiązane są zgłosić swoją obecność na terenie ośrodka do ratownika wodnego.
12. Grupy zorganizowane mogą wejść do wody tylko po uzyskaniu zgody ratownika wodnego.
13. Zaleca się wzajemną obserwację na terenie obiektu, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy lub zawiadamianie ratownika wodnego.
14. Zabrania się wędkowania w strefie kąpielowej.
15. Zabrania się wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika wodnego oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga.
16. Zabrania się wnosić do wody jedzenia oraz picia.
17. Zabrania się zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób.
18. Zabrania się skakania z drzew, popychania i wrzucania innych do wody.
19. Zabrania się siadania oraz wieszania na bojach wodnych.
20. Zabrania się wpływania kajakami, łódkami, deskami SUP oraz innym tego typu sprzętem pływackim na strefę kąpielową.
21. Zabrania się wypływania na dmuchanych akcesoriach wodnych poza strefą oznaczoną czerwonymi bojami (dla nieumiejących pływać) oraz poza całą strefą kąpielową.
22. Zabrania się przebywania na terenie stanowisk ratowniczych.
Telefony alarmowe:
a) Europejski Numer Alarmowy – 112
b) Policja – 997
c) Straż Pożarna – 998
d) Pogotowie Ratunkowe – 999

