
Zasady i tryb korzystania z  Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” w Starym 

Sączu 

1. Zespół Rekreacyjny Park Wodny „STAWY” w Starym Sączu jest obiektem użyteczności publicznej 

Gminy Stary Sącz służącym do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych.  

2. Zespół Rekreacyjny Park Wodny „STAWY” w Starym Sączu zarządzany jest przez Miejski Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz.  

3. Wstęp i korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” w Starym Sączu jest 

płatne. 

4. Kąpielisko znajdujące się na terenie Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny „STAWY” w Starym 

Sączu czynne jest w okresie ustalonego uchwałą rady miejskiej sezonu kąpielowego w danym roku 

kalendarzowym.  

5. Kąpielisko czynne jest tylko w czasie dyżuru ratowników, tj. w godz. od 10.00 do 20.00. 

6. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Kąpieliska odpowiadają ratownicy pełniący dyżury.  

7. Ratownicy posługują się flagami sygnalizacyjnymi, które oznaczają:  

 flaga koloru białego – kąpiel dozwolona;  

 flaga koloru czerwonego – kąpiel niedozwolona; 

 brak flagi – kąpielisko jest niestrzeżone – kąpiel niedozwolona. 
8. Ratownicy noszą stroje w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK. 

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego „STAWY” 

i korzystające z Kąpieliska Parku Wodnego ,,Stawy” zobowiązane są do zapoznania się 

i przestrzegania obowiązujących regulaminów oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym 

przez dyżurujących ratowników i pracowników obsługi.  

10. Dzieci w wieku do 13 lat mogą przebywać na terenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego 

„STAWY” w Starym Sączu i kąpać się wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.  

11. Grupy zorganizowane uczestniczące w zajęciach należy zgłaszać do ratownika.  

12. Na terenie Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny „STAWY” w Starym Sączu zabrania się:  

 kąpieli poza strefą oznaczoną jako Kąpielisko; 

 zanieczyszczania terenu Kąpieliska; 

 używania urządzeń stanowiących wyposażenie Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodny „STAWY” 

w Starym Sączu niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

 zakłócania wypoczynku innym osobom; 

 wprowadzania zwierząt; 

 wrzucania do wody przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu kąpiących się; 

 spożywania alkoholu; 

 palenia tytoniu poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

 wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz innych substancji odurzających; 

 palenia ognisk oraz rozpalania grilla poza miejscem wyznaczonym do grillowania; 

 wykonywania skoków do wody; 

 wpływania pod pomosty; 

 wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników; 

 popychania oraz wrzucania innych osób do wody; 

 korzystania z własnego sprzętu pływającego tj. łodzi, kajaków, windsurfingu, rowerków 

wodnych, pontonów, materaców, skuterów, łodzi motorowych itp. Ograniczenie to nie dotyczy 

służb ratowniczych; 

 biegania po pomostach. 

13. Osoby naruszające w sposób rażący niniejsze ustalenia określające zasady i tryb korzystania 

z Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny „STAWY” w Starym Sączu będą z niego usuwane.   


