Załącznik nr 3 do Regulaminu głównego Ośrodka Leśna Oaza

Regulamin korzystania z plaży niestrzeżonej
Ośrodka Leśna Oaza
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Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2022 roku i obowiązuje na terenie plaży (zwanym dalej:
„Plaża”), zarządzanym przez Leśna Oaza Alto sp. z o.o. sp.k. i stanowi integralną część
Regulaminu głównego Ośrodka. Osoby przebywające na terenie Plaży potwierdzają, iż
zapoznały się z Regulaminem głównym Ośrodka oraz niniejszym Regulaminem, w pełni
akceptują zawarte w nich warunki.
Plaża jest niestrzeżona.
Korzystanie z Plaży niestrzeżonej jest nieodpłatne.
Ośrodek nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się.
Osoby do lat 18 lat mogą przebywać na terenie Plaży oraz kąpać się wyłącznie pod opieką
rodziców lub pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
Zaleca się korzystanie z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
Zabrania się kąpieli osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków
odurzających.
Na terenie Plaży, a także w akwenie jeziora, zabrania się:
a. używania mydeł i szamponów, a także detergentów;
b. kąpania zwierząt;
c. zakłócania spokoju i wypoczynku innym korzystającym z Plaży;
d. odtwarzania muzyki z głośników;
e. palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, a także zażywania innych
używek.
f. zaśmiecania;
g. używania wulgaryzmów;
h. wnoszenia szklanych przedmiotów;
i. wjeżdżania na teren Plaży i kąpieliska pojazdami mechanicznymi.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Plaży.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą usuwane z terenu Plaży.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Ośrodka.
Regulamin główny Ośrodka oraz niniejszy Regulamin są dostępne do wglądu w Recepcji, na
stronie internetowej Ośrodka.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Skargi i wnioski należy zgłaszać pracownikowi Recepcji Ośrodka.

Prosimy o bieżące zaznajamianie się w trakcie pobytu z informacjami umieszczonymi na tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej (www.lesna-oaza.pl).
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