
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/291/21 

RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz  art. 5 ust. 4  ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. 

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276) 

Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza regulaminy korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w „Ośrodku 

Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim: 

1) regulamin obiektu „Ośrodka Nad Stawem” stanowiący załącznik nr 1 do  uchwały; 

2) regulamin kąpieliska stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego stanowiący załącznik nr 3 do  uchwały; 

4) regulamin placu zabaw stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 

5) regulamin skateparku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały; 

6) regulamin boisk do sportów plażowych stanowiący załącznik nr 6 do uchwały; 

7) regulamin bazy noclegowej stanowiący załącznik nr 7 do uchwały; 

8) regulamin parkingu niestrzeżonego stanowiący załącznik nr 8 do uchwały; 

9) regulamin korzystania z miejsc do grillowania stanowiący załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1 podlegają umieszczeniu na tablicach informacyjnych zlokalizowanych 

na terenie „Ośrodka Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 maja 2019 roku 

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

w „Ośrodku Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 czerwca 2021 r.

Poz. 2870



§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Konstantynowie 

Łódzkim 

 

 

Jadwiga Czekajewska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin obiektu ,,Ośrodka nad Stawem" 

„Ośrodek Nad Stawem” jest przestrzenią publiczną, stanowiącą dobro wspólne mieszkańców Konstantynowa 

Łódzkiego. Pełni funkcje rekreacyjne, estetyczne, sportowe i zdrowotne. W celu ochrony i trwałego zachowania 

jego roli oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ustala się zasady korzystania z Ośrodka określone 

w regulaminie. 

§ 1. 1. Regulamin  określa zasady korzystania z „Ośrodka Nad Stawem” zwanego dalej (Ośrodkiem) 

administrowanego przez CSiR (zwane dalej Administratorem).  

2. Na terenie Ośrodka znajdują się następujące obiekty: 

1) kąpielisko; 

2) wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego - przystań; 

3) plac zabaw; 

4) skatepark; 

5) boiska  do sportów plażowych; 

6) baza noclegowa; 

7) parking niestrzeżony; 

8) miejsca do grillowania. 

3. Zasady, ograniczenia w korzystaniu z obiektów wskazanych w ust. 2 pkt. 1-8 dodatkowo-doprecyzująco, 

określają  regulaminy poszczególnych obiektów. 

§ 2. 1. Ośrodek  jest czynny: 

1) w okresie V – IX  w godzinach: 07.00 – 22.00; 

2) w okresie X – IV  w godzinach: 08.00 – 21.00; 

3) dyrektor CSiR może zmieniać godziny pracy Ośrodka. 

2. Administrator ma prawo do nieudostępniania Ośrodka: 

1) w sytuacjach wynikających z ograniczeń, nakazów, zakazów, decyzji, obowiązków Administratora; 

2) w dniach, w których organizowane są imprezy rekreacyjne, środowiskowe, uroczystości gminne, inne 

przedsięwzięcia; 

3) z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. 

3. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Ośrodka. Decyzję podejmuje Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. 

4. Poza godzinami wskazanymi w ust. 1 przebywanie na terenie Ośrodka jest zakazane, z wyjątkiem osób 

korzystających z bazy noclegowej lub restauracji. 

5. W godzinach 22.00 - 6.00 obowiązuje cisza nocna. 

§ 3. Ośrodek  świadczy usługi: 

1) kąpieliska, wypożyczalni sprzętu pływającego, wynajęcia miejsc do grillowania; 

2) parkingu niestrzeżonego; 

3) pola namiotowego; 
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4) noclegów w pokojach gościnnych i domkach campingowych; 

5) udostępnienia terenu. 

§ 4. Grillowanie może się odbywać jedynie za zgodą pracownika Ośrodka, w miejscu do tego wyznaczonym, 

z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

§ 5. Zabrania się, bez zgody Administratora: 

1) prowadzenia działalności, w tym handlu, usług gastronomicznych, akwizycji, umieszczania ogłoszeń, reklam, 

rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek i kwest; 

2) organizacji wszelkiego typu imprez, przedsięwzięć; 

3) wjazdu pojazdów silnikowych, motorowerów, quadów z wyjątkiem pojazdów osób/podmiotów uprawnionych 

i gości korzystających z bazy noclegowej oraz parkingu niestrzeżonego; 

4) przeszukiwania przy pomocy wykrywacza metalu; 

5) używania sprzętu muzycznego, grającego, nagłaśniającego. 

§ 6. Zabrania się: 

1) dokarmiania ptactwa wodnego, nęcenia i dokarmiania ryb; 

2) zakłócania wypoczynku osobom korzystającym z usług Ośrodka; 

3) puszczania psów luzem, wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw, boisk plażowych, skateparku, kąpieliska 

(nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych) oraz kąpieli zwierząt; 

4) wnoszenia, posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych 

w szczególności pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, stwarzania zagrożenia pożarowego, 

w szczególności używania pirotechniki, w tym rac oraz otwartego ognia, m.in. palenia ognisk; 

5) pozostawienia dzieci w wieku do lat 13 bez opieki osoby dorosłej; 

6) korzystania ze sprzętu motorowodnego. 

§ 7. Amatorski połów ryb jest dozwolony za zgodą Administratora, tylko dla członków Koła Wędkarskiego nr 

135 lub dla posiadaczy zezwolenia do połowu  w zbiorniku  wodnym Ośrodka. 

§ 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do: 

1) szanowania środowiska naturalnego; 

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

3) zapoznania się i przestrzegania regulaminu Ośrodka oraz regulaminów korzystania z gminnych obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej w Ośrodku; 

4) podporządkowania się poleceniom osób upoważnionych, w szczególności pracowników Ośrodka. 

§ 9. Przypadki wymagające udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej należy niezwłocznie zgłosić 

ratownikowi WOPR. W przypadkach poważniejszych urazów lub niedostępności ratowników, należy niezwłocznie 

powiadomić Ratownictwo Medyczne lub zgłosić pracownikowi Ośrodka potrzebę jego wezwania. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin kąpieliska 

§ 1. 1. Regulamin  określa zasady korzystania z kąpieliska.  

2. Osoby przebywające i korzystające z kąpieliska są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. 

§ 2. 1. Kąpielisko  może funkcjonować  w okresie sezonu kąpielowego.  

2. Kąpielisko jest czynne i strzeżone, a kąpiel dozwolona, w godzinach 10.00 – 18.00, gdy wywieszona jest biała 

flaga. 

3. Czerwona flaga oznacza – zakaz kąpieli. 

4. Brak flagi oznacza – kąpielisko nieczynne, brak dyżuru ratowniczego. 

5. Kąpielisko strzeżone jest oznakowane i wyznaczone bojami w kolorze żółtym i czerwonym. Boje czerwone 

oznaczają strefę dla osób nieumiejących pływać. Boje żółte oznaczają strefę dla osób umiejących pływać. 

6. Za bezpieczeństwo osób na kąpielisku strzeżonym odpowiada ratownik WOPR, pełniący dyżur. Użytkownicy 

korzystają z kąpieliska na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska  zobowiązane są stosować się do  poleceń ratowników 

WOPR. 

8. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, opiekunowie grup muszą zgłosić pobyt zorganizowanej grupy 

dyżurującemu ratownikowi WOPR i podporządkować się jego poleceniom. 

9. Gmina Konstantynów Łódzki , Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się w innych 

terminach niż określone w ust. 1 i 2 oraz poza wyznaczonymi strefami kąpieliska strzeżonego. 

§ 3. Zabrania się: 

1) wstępu na teren kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających; 

2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga; 

3) stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócania wypoczynku oraz kąpieli innych osób, a w szczególności 

nadmiernego hałasowania, popychania, wrzucania innych osób do wody; 

4) korzystania z kąpieli z chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi lub innymi przeciwwskazaniami lekarskimi; 

5) kąpieli pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 

6) wypływania poza boje wyznaczające kąpielisko  strzeżone; 

7) skoków  do wody; 

8) zaśmiecania kąpieliska, niszczenia  urządzeń i sprzętu kąpieliska; 

9) pływania na pontonach, materacach i innym sprzęcie pływającym pneumatycznym za strefą żółtych  boi; 

10) zanieczyszczania wody w kąpielisku, a w szczególności poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycia 

z użyciem środków higieny; 

11) pozostawiania bez nadzoru dzieci nieumiejące pływać, niezależnie od wieku. 

§ 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska, a także kąpać się tylko pod opieką osób 

pełnoletnich. 

§ 5. Sprzęt ratunkowy służy wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego (przystań) 

§ 1. 1. Regulamin  określa zasady korzystania z wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. 

2. Korzystający  są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad. 

§ 2. 1. Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego jest czynna w sezonie wiosenno – letnim, w godzinach 10.00 – 

18.00. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia, zmiany godzin funkcjonowania    wypożyczalni ze względu 

na m.in. złe warunki atmosferyczne, zakwit sinic. 

§ 3. Wypożyczenie sprzętu jest płatne z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, znajdującym się przy 

wejściu na przystań. 

§ 4. Ze sprzętu może jednorazowo korzystać ilość osób wskazana przez producenta, wyłącznie w kamizelkach 

ratunkowych. 

§ 5. Należy podporządkować się poleceniom ratownika WOPR, pracowników CSiR. 

§ 6. W wypadku  łamania zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ratownik WOPR wezwie do 

natychmiastowego zwrotu sprzętu, bez zwrotu wniesionej opłaty. 

§ 7. Zabrania się: 

1) wypożyczania sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających; 

2) przekazywania sprzętu innym osobom; pozostawiania go poza miejscami do tego przeznaczonymi; 

3) siadania na burtach, skakania ze sprzętu do wody; 

4) taranowania innych sprzętów, kołysania sprzętu; 

5) innych działań powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 

§ 8. Korzystanie z innego sprzętu pływającego jest możliwe tylko za zgodą ratownika WOPR. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin placu zabaw 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z placu zabaw. 

2. Osoby przebywające i korzystające z placu zabaw są zobowiązane do zapoznania się z  regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. 

§ 2. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci do lat 13,  

przebywających pod opieką osób pełnoletnich. 

§ 3. 1. Plac zabaw jest udostępniany od godziny 10.00 do 21.00. 

2. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny dostępności placu zabaw. 

3. Dopuszcza się czasowe zamknięcie placu zabaw. 

§ 4. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

§ 5. Korzystanie z urządzeń powinno być dostosowane do wieku i rozwoju psychofizycznego dziecka. 

§ 6. Na placu zabaw zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń, szczególnie huśtawek i daszków; 

3) korzystania z urządzeń w złych warunkach atmosferycznych; 

4) przebywania w bezpośredniej bliskości urządzeń  będących w ruchu, w szczególności huśtawek; 

5) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych. 

§ 7. 1. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.  

2. Osoby naruszające przepisy Regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń lub niestosujące się do zaleceń 

i poleceń pracowników CSiR, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia terenu placu zabaw. 

§ 8. Usterki lub uwagi dotyczące stanu technicznego należy  niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka Nad 

Stawem lub w CSiR w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a, telefon: 42 211 19 05. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin skateparku 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze skateparku.  

2. Osoby przebywające i korzystające ze skateparku są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. 

§ 2. 1. Skatepark jest udostępniany od godziny 10.00 do 20.00. 

2. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny dostępności. 

3. Dopuszcza się czasowe zamknięcie skateparku. 

§ 3. Na terenie skateparku mogą przebywać: 

1) samodzielnie - osoby mające ukończone 18 lat; 

2) młodzież od lat 13 do 18 - za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna; 

3) dzieci do lat 13 w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

§ 4. 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń skateparku zgodnie z ich 

przeznaczeniem, zachowując  ostrożność.                  

2. Sposób i intensywność korzystania z poszczególnych elementów skateparku użytkownik powinien 

dostosować do swoich indywidualnych możliwości. 

3. Urządzenia skateparku przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX. 

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu 

ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

5. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie jedna osoba. 

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o 

poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający. 

7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione. 

§ 5. Na terenie skateparku zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) korzystania ze skateparku w złych warunkach atmosferycznych; 

3) wprowadzania  zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych; 

4) korzystania z obiektu osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na 

epilepsję, kobietom w ciąży; 

5) palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów 

elektronicznych. 

§ 6. Teren skateparku stanowi stefę wolną od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych oraz 

substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. 

§ 7. 1. Administrator- CSiR sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.  

2. Osoby naruszające przepisy Regulaminu i instrukcji użytkowania urządzeń  lub niestosujące się do zaleceń 

i poleceń pracowników CSiR, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia terenu skateparku. 

§ 8. Usterki lub uwagi dotyczące stanu technicznego należy  niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka Nad 

Stawem lub w CSiR w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75a, telefon 42 211 19 05. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin boisk do sportów plażowych 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk do sportów plażowych.                            

2. Osoby przebywające i korzystające z boisk są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania 

jego zasad. 

§ 2. 1. Boiska są udostępniane od godziny 10.00 do 20.00. 

2. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny dostępności. 

3. Dopuszcza się czasowe zamknięcie boisk. 

§ 3. Na terenie boisk mogą przebywać: 

1) samodzielnie - osoby mające ukończone 18 lat; 

2) młodzież od lat 13 do 18 - za zgodą rodzica lub pełnoletniego opiekuna; 

3) dzieci do lat 13 - w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

§ 4. 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z boisk zgodnie z ich  przeznaczeniem, zachowując 

ostrożność. 

2. Sposób i intensywność korzystania z boisk, użytkownik powinien dostosować do swoich indywidualnych 

możliwości. 

3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z boisk odpowiada prowadzący zajęcia,    zobowiązany do 

sprawdzenia  stanu  boisk. 

§ 5. 1. Boiska służą wyłącznie do zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

2. Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy (siatki, antenki, taśmy) jest pobierane i zdawane w recepcji „Ośrodka 

Nad Stawem”. 

§ 6. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji. 

§ 7. Na terenie boisk obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

§ 8. Na terenie boisk zabrania się: 

1) wstępu i przebywania osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających; 

2) korzystania z boisk w złych warunkach atmosferycznych; 

3) wprowadzania  zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych; 

4) korzystania z obiektu osobom kontuzjowanym, z chorobami układu ruchowego, z wadami serca, chorym na 

epilepsję; 

5) palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów 

elektronicznych. 

§ 9. Teren boisk stanowi stefę wolną od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych  oraz substancji 

uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. 

§ 10. 1. Administrator sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu.  

2. Osoby naruszające przepisy Regulaminu, niestosujące się do zaleceń i poleceń pracowników CSiR, mogą 

zostać zobowiązane do opuszczenia terenu boisk. 

§ 11. Usterki lub uwagi dotyczące stanu technicznego należy  niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka Nad 

Stawem lub w CSiR w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75a, telefon 42 211 19 05. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2870



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin bazy noclegowej  Ośrodka Nad Stawem 

§ 1. 1. Regulamin  określa zasady korzystania  z bazy noclegowej  „Ośrodka Nad Stawem” (zwanego dalej 

Ośrodkiem) będącego własnością Gminy Konstantynów Łódzki,  administrowanego przez CSiR (zwane dalej 

Administratorem). 

2. Osoby przebywające i korzystające z bazy noclegowej Ośrodka  są zobowiązane do zapoznania się 

z regulaminem i przestrzegania jego zasad. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza zapoznanie się i akceptację 

regulaminu. 

§ 2. 1. Wszelkie czynności związane z pobytem dokonywane są w recepcji Ośrodka, z osobami pełnoletnimi, za 

okazaniem dowodu tożsamości.  

2. Recepcja jest czynna  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 18.00, w weekendy w godzinach 

uzgodnionych z kierownikiem Ośrodka. 

3. Doba w Ośrodku zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego. 

4. Przedłużenie pobytu poza okres deklarowany musi być zgłoszone i uzgodnione w przeddzień wymeldowania, 

do godziny 11.00. 

5. Pozostanie w pokoju gościnnym/domku campingowym/na polu namiotowym (dalej zwanym pokojem) po 

godzinie 11.00 uznawane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną płatną dobę. 

6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął 

okres, za który uiścił należną opłatę. 

7. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności pracownika Ośrodka. 

8. Opłaty reguluje się w recepcji  Ośrodka; 

9. W razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji, zwrot opłaty nie przysługuje. 

10. Zgubienie lub zniszczenie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem opłaty ryczałtowej  w wysokości 50 zł. 

11. Korzystanie z altany, miejsca do grillowania - jest dla Gości Ośrodka nieodpłatne, po wcześniejszej 

rezerwacji w recepcji Ośrodka. 

12. Goście mogą korzystać z parkingu  bezpłatnego, niestrzeżonego znajdującego się na  terenie  Ośrodka. 

Właściciel oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich 

pozostawionego. 

13. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających pokoi oraz altany nie wynajmuje się. 

14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. 

15. Wszelkie usterki, uwagi należy zgłaszać na bieżąco pracownikowi Ośrodka. 

§ 3. Obowiązuje całkowity zakaz: 

1) palenia tytoniu w pokojach; 

2) wynoszenia wyposażenia poza pokój; 

3) używania urządzeń elektrycznych o dużej mocy; 

4) przebywania zwierząt w pokojach, za wyjątkiem sytuacji, o których decyduje Administrator. 

§ 4. 1. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Ośrodka 

spowodowane działaniem Gościa lub osób, za które odpowiada.  
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2. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości  ustalenia kosztów 

naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku 

sporządza się protokół zniszczenia. 

3. Właściciel oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w pokojach  i poza pokojami 

przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej  z zabezpieczeniem 

mienia. 

§ 5. W pokojach oraz na terenie Ośrodka obowiązuje segregacja odpadów. 

§ 6. Osoby nieprzestrzegające przepisów oraz zakłócające spokój i stwarzające niedogodności innym Gościom 

Ośrodka, zostaną pozbawione prawa pobytu, bez zwrotu opłaty. 

§ 7. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu 

Gościa w Ośrodku. Administratorem danych osobowych jest CSiR,  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 

75a, tel. (0-42) 211-19-05, e-mail:   basen@basen-konstantynow.pl     

§ 8. W sprawach nieobjętych  regulaminem decyduje Administrator. 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin parkingu niestrzeżonego 

§ 1. Przedmiot Regulaminu. 

1. Regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu zarządzanego przez Centrum Sportu 

i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim „Ośrodek nad Stawem” ul. Łaska 64/66, zwane dalej „CSiR”. 

2. Wjazd na parking jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień  Regulaminu. 

§ 2. Postanowienia ogólne. 

1. Parking jest przeznaczony do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 

3,5 t. 

2. Parking okresowo jest  odpłatny  w terminach wskazanych przez dyrektora CSiR. 

3. Warunkiem wjazdu na teren płatnego, niestrzeżonego parkingu jest uiszczenie opłaty  parkingowej, przy 

bramie wjazdowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

4. Zapis ust. 3 nie dotyczy pojazdów osób/podmiotów uprawnionych i gości korzystających z bazy noclegowej. 

5. Pozostawienie samochodu na parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem z CSiR umowy przechowania 

pojazdu, ani żadnej innej umowy zobowiązującej CSiR do sprawowania pieczy nad pojazdem.  Bramy wjazdowe 

i słupki mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu  bez wniesienia stosownej opłaty. 

6. Awaria samochodu  na parkingu nie zwalnia z obowiązkowych opłat. 

§ 3. Funkcjonowanie parkingu. 

1. Parking jest czynny w godzinach: 

1) 07.00 – 22.00, w miesiącach V – IX; 

2) 08.00 – 21.00, w miesiącach X – IV; 

3) 09.00 - 17.00, płatny zgodnie z § 2 ust. 2. 

2. Dyrektor CSiR może zmieniać godziny pracy parkingu. 

3. Samochód pozostawiony na parkingu po godzinie wskazanej w ust 1. pkt 1 i 2  może zostać odebrany  

następnego dnia, po godzinie otwarcia parkingu. 

§ 4. Obowiązki. 

1. W przypadku zdarzeń drogowych na parkingu, obowiązują zasady prawa o ruchu drogowym. 

2. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, 

wybuchowe, inne materiały niebezpieczne oraz z wyciekami substancji  ropopochodnych. 

3. Użytkownikowi parkingu zabrania się: 

1) pozostawiania włączonego silnika pojazdu poza czasem niezbędnym dla  wykonania manewrów; 

2) parkowania, konserwowania, czyszczenia lub mycia pojazdu; 

3) pozostawiania w pojeździe bez opieki  dzieci oraz zwierząt. 

4. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na poruszanie się  pieszych. 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/291/21 

Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Regulamin korzystania z miejsc do grillowania 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z miejsc do grillowania.  

2. Osoby przebywające i korzystające z miejsc do grillowania są zobowiązane do zapoznania się  z regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. 

§ 2. Osoby korzystające z miejsc do grillowania zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności przy 

rozpalaniu, utrzymywaniu oraz ugaszaniu ognia. 

§ 3. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca do grillowania wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

§ 4. 1. Do palenia grilla należy stosować wyłącznie węgiel drzewny. 

2. Zakazuje się używania odpadów drewnianych, gałęzi, gazet, materiałów łatwopalnych (nafta, beznzyna itp.) 

do palenia grilla. 

§ 5. 1. Po zakończeniu korzystania z miejsca do grillowania należy pozostawić je w czystości. 

2. Śmieci, odpadki i pozostałości węgla drzewnego należy składować w ustawionych pojemnikach do tego 

przeznaczonych. 

§ 6. Odpłatność za wynajęcie Altanki – miejsca do grillowania reguluje się w recepcji Ośrodka. Istnieje 

możliwość wcześniejszej rezerwacji. 
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