
Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw w Przemyślu 

 

1. Wodny Plac zabaw znajduje się na terenie Parku Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Sanockiej w Przemyślu zwany 

dalej Placem jest  zarządzany przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu  przy ul. Mickiewicza 30 

(POSiR). 

2. W skład wodnego placu zabaw wchodzi niecka wodna oraz teren rekreacyjny wokół niej wraz z posadowionymi na 

nim budynkami i obiektami małej architektury. 

3. Godziny otwarcia i przepisy porządkowe: 

a) plac czynny jest od godz. 9.00 do 21.00 w sezonie letnim z zastrzeżeniem punktów b i c, przy sprzyjających 

warunkach pogodowych, 

b) w poniedziałki niecka wodna czynna jest od godz. 15.00 do 21.00, 

c) w godz. 19.00-21.00 niecka wodna funkcjonuje w trybie fontanny, 

d) teren wodnego placu zabaw objęty jest zakazem palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i środków 

odurzających, wprowadzania zwierząt i pojazdów. 

4. Wstęp oraz opuszczenie terenu Wodnego Placu Zabaw odbywa się poprzez bramkę dostępu z czytnikiem kodów 

kreskowych.  

5. Przez bramkę, przy wykonaniu jednego otwarcia, może przejśd tylko jedna osoba.  

6. Warunkiem skorzystania z Wodnego Placu Zabaw jest zakup biletu w kasie zewnętrznej. Kasa może odmówid 

sprzedaży biletów w sytuacji, gdy przekroczony został limit miejsc na Wodnym Placu Zabaw określony przepisami 

bezpieczeostwa lub, gdy warunki pogodowe są niesprzyjające.  

7. Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia oraz wyjścia z Wodnego Placu Zabaw. Wejście nie jest 

ograniczone czasowo.  

8. Cennik oraz godziny otwarcia Wodnego Placu Zabaw  znajdują się na tablicach informacyjnych przy kasie.  

3. Dzieci do lat 6 mogą przebywad w niecce wodnej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

4. Wejście do niecki dozwolone jest wyłącznie przez brodzik. Zabronione jest wchodzenie i wychodzenie z niecki 

poprzez jej ogrodzenie.  

5. Osoby przebywające w niecce obowiązuje strój kąpielowy, a dla dzieci noszących pieluchy – specjalne pieluchy 

przeznaczone do kąpieli.  

6. Przed wejściem do niecki zalecane jest umycie ciała pod natryskiem za użyciem środka myjącego.  

7. Na terenie niecki zakazane jest:  

a) przebywanie w obuwiu, za wyjątkiem klapek kąpielowych,  

b) wprowadzanie  wózków itp., 

c) spożywanie napojów oraz jedzenie, 

d) palenie tytoniu, 

e) przebywanie osób, których stan wskazuje na użycie alkoholu lub środków odurzających, 

f) wnoszenie ostrych przedmiotów lub ulegających łatwemu rozbiciu, 

g) zanieczyszczania wody, 

h) używania mydła, szamponu, środków kosmetycznych i chemicznych, 

i) korzystanie z urządzeo wodnych znajdujących się w niecce w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem. 

8. Zabrania korzystania się z niecki wodnej osobom posiadającym otwarte rany ciała, choroby skórne i zakaźne itp.  

9. Wszelkie skaleczenia , urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszad personelowi . 

10. Korzystający z obiektu mają obowiązek stosowad się do poleceo obsługi.  

11. Korzystający z szatni i toalet mają obowiązek noszenia obuwia. 

11. Osoby przebywające na terenie wodnego placu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym także 

osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu oraz zaleceo personelu mogą zostad usunięte z terenu obiektu.  



12. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i 

zniszczenia sprzętu czy urządzeo, odpowiedzialnośd ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 

rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatnośd w pełnej wysokości wartości szkody. 

13. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

14. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się użytkowników z niniejszym regulaminem. 

15. Obiekt wodnego placu zabaw jest stale monitorowany a obraz jest zapisywany na nośnikach. Administratorem 

tych zapisów jest POSiR. 

16. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu . 

17. POSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zgubione na terenie 

wodnego placu zabaw przedmioty. 

18. Rzeczy znalezione na terenie wodnego placu zabaw należy przekazad obsłudze obiektu. Zatrzymanie rzeczy 

znalezionych stanowi naruszenie prawa.  

19. Skargi i wnioski użytkownicy  mogą zgłaszad kierownikowi Parku Sportowo Rekreacyjnego. 

 

Telefony alarmowe: 

Straż Miejska 986 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie ratunkowe 999 

Nr Alarmowy komórka 112  


