
 

 

 

Regulamin korzystania z kąpieliska „Półwysep” nad jeziorem Berzdorfer 

Poniższy regulamin służy bezpieczeństwu, porządkowi oraz higienie kąpieliska.  

Kąpiący się lub korzystający z kąpieliska powinni znaleźć tu miejsce do wypoczynku i relaksu. 

Przestrzeganie tych reguł leży zatem w ich własnym interesie.  

Teren kąpieliska został w tym celu ograniczony szyldami „Koniec kąpieliska“ a powierzchnia wodna 

kąpieliska została ograniczona bojami.  

Wchodząc na teren kąpieliska użytkownicy i kąpiący się goście akceptują poniższe zasady 

użytkowania kąpieliska: 

 

1. Korzystanie z kąpieliska odbywa się na własne ryzyko. Każdy gość/użytkownik musi na własną 

odpowiedzialność zasięgnąć informacji o warunkach lądowych i wodnych. Firma KommWohnen 

Service GmbH, jako operator kąpieliska, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z 

korzystania z kąpieliska. Przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostają nienaruszone. Firma KommWohnen Service GmbH 

nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia odzieży, za utratę pieniędzy lub rzeczy 

wartościowych. Obszar nie jest objęty nadzorem ratowniczym.  

 

2. Teren kąpieliska przewidziany jest do spokojnego wypoczynku. Aktywność sportowa jest 

dozowlona w ramach zwykłych gier i zabaw rodzinnych lub w miejscach do tego przeznaczonych. 

Rozbijanie namiotów czy stawianie samochodów campingowych jest zabronione. 

 

3. Do korzystania z kąpieli został wyznacznony określony obszar w wodzie. Wypływanie poza 

wyznaczoną strefę jest zabronione. Niedozwolone jest również wrzucanie innych osób do wody, 

zanurzanie ich lub inne tego typu naruszanie porządku publicznego.   

 

4. Korzystanie z łodzi czy desek surfingowych w obszarze kąpieliska jest zabronione.  

 

5. Wstęp na teren kąpieliska zabroniony jest: 

a) Osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających; 

b) Osobom z towarzyszącymi im zwierzętami (wyjątkiem są zwierzęta towarzyszące osobom z 

niepełnosprawnościami) 

Osoby, które nie są w stanie poruszać się bezpiecznie bez pomocy lub nie są w stanie 

samodzielnie się ubrać lub inne osoby potrzebujące pomocy, mogą korzystać z kąpieliska tylko z 

osobą towarzyszącą. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą korzystać z kąpieliska pod nadzorem 

towarzyszącej mu osoby dorosłej. 



6. Woda i tereny zielone muszą być utrzymywane w czystości i starannie oczyszczane. Jakiekolwiek 

szkody lub zanieczyszczenie wody jest zabronione i zobowiązuje sprawcę lub stronę 

odpowiedzialną do wypłaty odszkodowania. 

 

7. Kąpiący/użytkownicy kąpieliska zobowiązani są do dbałości o porządek, czystość i higienę. 

Zabronione jest wszystko, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zachowaniem spokoju, 

bezpieczeństwa i porządku. 

 

8. Jazda i parkowanie pojazdów na terenie kapieliska jest niedozwolone.  

 

9. Podczas przebywania na terenie kąpieliska lub podczas kąpieli obowiązuje zwykła odzież 

sportowa i/lub kąpielowa. 

 

10. Hałas zakłócający spokój i włączanie radia, telwizora lub innych podobnych urządzeń jest surowo 

zabronione.   

 

11. Do utylizacji śmieci należy stosować wyłącznie przeznaczone do tego celu pojemniki na odpady.   

 

12. Ustawianie wędek i innych narzędzi połowowych na obszarze kąpieliska jest niedozwolone. 

 

13. Prowadzenie sprzedaży na terenie plaży jest dozwolone wyłącznie tym osobom lub firmom, 

które posiadają odpowiednie zezwolenie od miasta Görlitz i KommWohnen Service GmbH.  

 

14. Korzystanie z toalet dostępnych w budynku portu jest rzeczą oczywistą z puntku widzenia 

higieny i czystości.  

 

15. Gillowanie na terenie kąpieliska jest zabronione. 

 

16. Loty dronami nad tym obszarem są wyłącznie zarezerwowane dla KommWohnen Görlitz GmbH 

(loty te mają cele wyłącznie komercyjne) 

 

17. Niniejszy regulamin kąpieli i użytkowania kąpieliska wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019.  

 

KommWohnen Service GmbH, April 2019 

 

Niemiecka wersja dokumentu jest wiążąca prawnie.  

 

 


