
 
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Parku Wypoczynkowego „Lisiniec” 
 

  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

KĄPIELISKA „BAŁTYK-ADRIATYK” 
W PARKU WYPOCZYNKOWYM „LISINIEC” 

adres: ul. Kordeckiego 99, 42-226 Częstochowa 
 

   

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Kąpielisko „Bałtyk-Adriatyk”, zwane dalej „Kąpieliskiem”, zlokalizowane jest w Częstochowie w Parku Wypoczynkowym 

„Lisiniec” przy ul. Kordeckiego 99 przy południowym brzegu zbiornika „Adriatyk” i zarządzane jest przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, zwany dalej „MOSiR”. 

2. Kąpielisko składa się z części wodnej i lądowej. Część wodną Kąpieliska stanowi zamknięty obszar ograniczony linią 
brzegową oraz drewnianym pomostem. Część lądową Kąpieliska stanowi plaża. 

3. Kąpielisko funkcjonuje w sezonie kąpielowym, którego termin corocznie uchwala Rada Miasta Częstochowy. Poza sezonem 
kąpielowym nie funkcjonuje. 

4. W sezonie kąpielowym Kąpielisko czynne jest codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00. W zależności od warunków 
atmosferycznych, MOSiR może skrócić lub wydłużyć ww. godziny funkcjonowania. 

5. Kąpielisko jest ogólnodostępne. Wstęp na jego teren jest bezpłatny. 
6. Przed wejściem na teren Kąpieliska należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie przestrzegać zawartych 

w nim postanowień. 
7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się 

komunikatom oraz poleceniom wydawanym przez personel MOSiR lub dyżurujących ratowników wodnych. 
8. Osoby agresywne, naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Kąpieliska. 
9. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Kąpieliska, poza działalnością prowadzoną przez MOSiR, lub za jego zgodą, jest 

zabroniona. 
10. Kąpielisko objęte jest całodobowo systemem monitoringu z rejestracją obrazu. Nagrania z kamer mogą być podstawą 

do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do ogólnych przepisów prawa, niniejszego 
regulaminu, oraz komunikatów i poleceń personelu. MOSiR gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób 
nienaruszający dóbr osobistych i godności użytkowników. 

 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA 

1. Dzieci w wieku do lat 13. mogą przebywać na terenie Kąpieliska i kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
2. Na terenie Kąpieliska obowiązuje zakaz:  

- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających; 
- wypływania lub przechodzenia poza strefę Kąpieliska ograniczoną pomostem; 
- wchodzenia do wody wbrew zakazom ratowników; 
- skakania do wody; 
- zakłócania wypoczynku innym osobom; 
- wprowadzania do wody psów (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych podczas ich kąpieli z psem); 
- zanieczyszczania terenu Kąpieliska; 
- wrzucania do wody przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu kąpiących się. 

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Za zniszczenia dokonane na terenie Kąpieliska obowiązuje odszkodowanie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 
2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody 

ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. 
3. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań osób z tych grup, odpowiedzialność ponosi opiekun lub kierownik 

grupy. 
4. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób przebywających na terenie Kąpieliska, które zostaną przez nie 

zagubione lub zostaną skradzione albo zniszczone przez inne osoby. 
5. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub negatywne skutki spowodowane nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, 

niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu MOSiR lub dyżurujących ratowników wodnych.  
6. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i wszelkie inne zdarzenia z udziałem osób przebywających lub pływających 

poza obszarem Kąpieliska. 
 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Znalezione przez personel MOSiR rzeczy, pozostawione lub zagubione przez osoby przebywające na terenie Kąpieliska, 

będzie można odebrać w pomieszczeniu personelu MOSiR. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do 30 dni 
od daty znalezienia. 

2. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR. 
 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Częstochowie 
 

 

Regulamin obowiązuje od 19.05.2022 r. 
 

Telefony alarmowe: 

112 – Europejski numer alarmowy 
986 – Straż Miejska 

997 – Policja 

998 – Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

 
 

 
 
 
 


