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REGULAMIN  „ATOL MARINA” 

PRZY UL. SPACEROWEJ 20 W OLEŚNICY 
  

I. Postanowienia ogólne:  

1. Na terenie stawów zabrania się:  

a) kąpieli,  

b) biwakowania,  

c) palenia ognisk,  

d) patroszenia ryb,  

2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.  

3. Na jednostce pływającej nie może przebywać więcej osób niż ilość określona  w instrukcji 

eksploatacji.  

4. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego muszą przez cały czas przebywania  na jednostce 

pływającej mieć założoną kamizelkę asekuracyjną.  

5. W trakcie eksploatacji jednostki pływającej pełnoletnia osoba wypożyczająca sprzęt musi na niej 

przebywać osobiście.  

6. Użytkownikom sprzętu zabrania się:  

a) kąpieli z jednostek pływających,  

b) wędkowania,  

c) odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim,  

d) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników,  

e) picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą,  

f) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

g) zbliżania się do linii brzegowej na odległość mniejszą niż 15 m.  

h) wchodzenia na wyspę.  

7. Niedozwolone jest poruszanie się pojazdami mechanicznymi po wałach stawów.  

8. Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach  do tego 

wyznaczonych.  

9. Wjazd pojazdów mechanicznych na teren stanowiący teren stawów miejskich może nastąpić 

wyłącznie na podstawie pisemnej zgody uzyskanej od Miasta Oleśnicy.  

10. Udostępnienie terenu stawów miejskich następuje na podstawie umowy zawartej  z Miastem 

Oleśnica.  

II. Zasady wypożyczania oraz rozliczania za wypożyczenie sprzętu pływającego 

Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o.:  

1. Każda osoba wypożyczająca sprzęt pływający z wypożyczalni Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego 

,,ATOL’’ Sp. z o.o. jest obowiązana podporządkować się przepisom niniejszego regulaminu, 

poleceniom obsługi i pracowników OKR ,,ATOL’’ Sp. z o.o.  

2. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w 

dniach i godzinach określonych przez OKR ,,ATOL’’ Sp. z o.o.  

3. Podstawą wypożyczenia sprzętu pływającego jest uiszczenie opłaty w kasie OKR ,,ATOL’’ Sp. z o.o. 

przy ul. Spacerowej 20, okazanie dokumentu tożsamości oraz wypełnienie stosownego oświadczenia.  

4. Maksymalna liczba załogi dla poszczególnego rodzaju sprzętu wynosi:  

a) kajak - 2 osoby + dziecko,  

b) rower wodny dwuosobowy - 2 osoby + dziecko, 

c) rower wodny czteroosobowy - 4 osoby + dziecko, 

5. Minimalna ilość sprzętu ratunkowego dla poszczególnego rodzaju sprzętu pływającego wynosi:  

a) kajak - 1 kamizelka asekuracyjna x ilość osób,  
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b) rower wodny - 1 kamizela x ilość osób,  

6. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:  

a) natychmiastowego reagowania na sygnały oznaczające niebezpieczeństwo:  

• flaga koloru niebieskiego - ostrzeżenie przed pogorszeniem warunków atmosferycznych,  

• flaga koloru czerwonego - natychmiastowy powrót,  

• flaga koloru żółtego - zamknięcie wypożyczalni za 30 min.  

b) udzielenia wszelkiej pomocy każdej jednostce pływającej czy osobie znajdującej się w 

niebezpieczeństwie, dbając o bezpieczeństwo własnej jednostki pływającej  i załogi,  

c) niezwłocznego zawiadomienia pracownika obsługi o wszelkich wypadkach  i innych wydarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania  ze sprzętu pływającego, który eksploatuje 

lub innych jednostek pływających,  

d) zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym 

bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,  

e) dbałości o sprawność techniczną sprzętu pływającego oraz jego wyposażenie, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami i zasadami dobrej praktyki,  

f) informowania pracownika obsługi o wszystkich zauważonych usterkach  i uszkodzeniach,  

g) opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,  

h) zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie i dobrym stanie technicznym,  

i) zachowania  szczególnej  ostrożności  przy  wsiadaniu  i  wysiadaniu ze  sprzętu pływającego  

oraz przebywaniu na slipie i pomoście,   

j) założenia kamizelki asekuracyjnej przed wejściem na jednostkę pływającą.  

7. Po zakończeniu pływania wypożyczający:  

a) cumuje rower wodny do pomostu,  

b) wyciąga kajak na slip lub na trawę,  

c) wybiera wodę z jednostki pływającej i usuwa z niej śmieci do pojemnika  na przystani,  

d) pobrany sprzęt (wiosła, kamizelki) odnosi do pomieszczenia pracownika obsługi.  

8. W przypadku niemożności powrotu o ustalonej wcześniej godzinie wypożyczający obowiązany jest 

powiadomić o tym pracownika obsługi lub pracownika obsługującego kasę OKR ,,ATOL’’ Sp. z o.o.  

9. W przypadku braku takiego powiadomienia pracownik obsługi obowiązany jest wszcząć akcję 

poszukiwawczo - ratunkową. Kosztami takiej akcji (w wypadkach nieuzasadnionych) obciążony 

zostanie wypożyczający. 

10. Wypożyczający od momentu wypełnienia oświadczenia do momentu zwrotu jednostki pływającej 

ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

wskutek eksploatacji jednostki pływającej oraz pełną materialną odpowiedzialność za utratę, 

zniszczenie, braki i uszkodzenia jednostki pływającej i jej wyposażenia.  

11. Opłata za wypożyczenie sprzętu pływającego uiszczana jest z góry w kasie OKR ,,ATOL’’                        

Sp. z o. o przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy, w wysokości wynikającej  z cennika.  

12. Dokonanie opłaty upoważnia do wypożyczenia sprzętu tylko w dniu i godzinie określonej                   na 

dowodzie wpłaty - paragonie fiskalnym.  

13. OKR ,,ATOL’’ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie 

przestrzegania niniejszego regulaminu.  

14. Dokonując zakupu biletu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OKR 

,,ATOL’’ Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych 

osobowych na potrzeby przygotowania i wydania sprzętu pływającego oraz komunikacji                        

z Klientem w celach związanych z realizacją usługi przy zastrzeżeniu, że:  

a) dokonując zakupu biletu i wypełnieniu oświadczenia Klient dobrowolnie podaje swoje dane 

osobowe,  
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b) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania oraz żądania 

usunięcia tych danych.  

15. Administratorem danych osobowych związanych z wypożyczeniem sprzętu pływającego jest OKR 

,,ATOL’’ Sp. z o.o. w Oleśnicy.  

 

 

 

 


