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Obiekty turystyczno-wędkarskie PZW służą do wypoczynku i 
uprawianiu sportu wędkarskiego przebywającym w nich 
wędkarzom. Dlatego też, wszyscy wędkarze oraz osoby im 
towarzyszące przebywające na terenie obiektu PZW zobowiązane 
są do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.  
 
Koło Nr 4 PZW oferuje usługi w zakresie: udzielania noclegów, 

wypożyczania łodzi, rowerów wodnych. 

1. Prawo okresowego pobytu w Schronisku/Przystani mają wszystkie 
osoby korzystające z obiektu PZW oraz osoby posiadające właściwe 
skierowanie na pobyt czasowy w obiekcie.  

a). W obiekcie PZW doba rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do 
godz. 12.00 dnia następnego.  

b). Osoby korzystające z obiektów PZW zobowiązane są do dbania o 
dobre imię Przystani/Ośrodka ponadto do przestrzegania uchwał, 
rozporządzeń i ustaleń Zarządu Koła Nr 4 w sprawach korzystania z 
obiektów PZW. 

2. Goście odwiedzający osoby korzystające z ośrodka obowiązani są do 
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz o zgłoszenie 
się do kierownika ośrodka celem dopełnienia formalności 
meldunkowych. Biuro czynne 10:00 – 12:00 oraz 14:00 – 20:00 

3. Osoby korzystające z domków i pokoi są odpowiedzialne materialnie 
za całość urządzeń i wyposażenia, które winny zdać w takim stanie w 
jakim przyjęły. Za ewentualne braki bądź uszkodzenia w sprzęcie, lub 
wyposażeniu użytkownik zobowiązany jest pokryć równowartość wg 
aktualnych cen rynkowych plus koszty transportu. Osoba korzystająca 
z domku zobowiązana jest sprawdzić stan wyposażenia domku. W 
przypadku zauważonych braków należy zgłosić ten fakt kierownikowi 
ośrodka.  

4. Zobowiązuje się osoby korzystające z obiektu PZW do przestrzegania 
i zachowania przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Na czas nieobecności użytkownika w 
pomieszczeniu należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i 
gazowe. W pomieszczeniach mieszkalnych na terenie ośrodka ( 
domki, pokoje oraz świetlica w budynku schroniska ) obowiązuje 
całkowity zakaz palenia papierosów. 

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00 rano.  

6. Udzielanie noclegu, następuje w oparciu o dowód tożsamości, a dla 
członka PZW dodatkowo o kartę członkowską PZW. 

7. Połów ryb z pomostów i łodzi dozwolony tylko po opłaceniu zezwoleń. 
Zezwolenia dostępne u kierownika ośrodka. 

8. Łodzie wypożyczane są jedynie w oparciu o dowód tożsamości, patent 



motorowodny lub żeglarski. Korzystanie ze sprzętu pływającego 
dopuszczalne jest łącznie ze sprzętem ratunkowym.  

9. Użytkownik łodzi lub roweru wodnego ma obowiązek zdania łodzi w 
stanie czystym oraz nieuszkodzonym.  

10. Zabrania się korzystania ze sprzętu pływającego osobom 
wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

11. Szczegółowych informacji na temat wypożyczania sprzętu udziela 
kierownik obiektu. 

12. Pojazdy mechaniczne należy parkować w miejscu specjalnie na ten 
cel wyznaczonym.  

13. Pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie ośrodka, 
oraz szkody wyrządzone przez nie ponoszą ich rodzice lub 
opiekunowie.  

14. Psy przebywające na terenie ośrodka muszą posiadać aktualne 
szczepienia ochronne.  

15. Pies przebywający na terenie ośrodka powinien przebywać w 
kagańcu i na smyczy. 

16. Za szkody wyrządzone przez psa i kota odpowiedzialność ponosi 
właściciel zwierzęcia, lub osoba opiekująca się nimi, wszelkie 
nieczystości pozostawione po nich uprząta ich właściciel. 

17. Za wcześniejsze nie zgłoszenie pobytu psa, kota na terenie ośrodka 
opłata zostaje zwiększona o 100% opłaty wynikającej z cennika. 

18. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu lub 
wynikające z niedopatrzeń, względnie nieostrożności osób 
przebywających w obiekcie PZW kierownictwo obiektu nie ponosi 
odpowiedzialności.  

19. W przypadku nie przestrzegania postanowień obowiązującego 
regulaminu, oraz działaniu na szkodę Przystani/Ośrodka osoby 
korzystające z obiektu PZW będą usuwane bądź niewpuszczane na 
teren ośrodka, z możliwością nie wpuszczenia na teren ośrodka w 
latach następnych, bez zwrotu poniesionych kosztów. 

20. Usługi świadczone przez obiekty PZW są odpłatne według 
obowiązującego cennika, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, 
lub pod adresem https://kolo4.ompzw.pl/ w sekcji schroniska. 

21. Osoby korzystające z suszarni do grzybów czy wędzarni do ryb 
obowiązane są pozostawić je w stanie takim jakim je zastały, wszelkie 
uszkodzenia należy zgłaszać do kierownika Przystani/Ośrodka. 

Zarząd Koła  PZW Nr 4 


