
 

Regulamin korzystania z przystani kajakowej w miejscowości 

Goręczyno 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Przystanią kajakową wraz z infrastrukturą, nad rzeką Radunią w miejscowości Goręczyno, 

administruje pod nr tel. 605 377 9311, zwany dalej „Administratorem”.  

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani kajakowej zobowiązuje się do 

przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń 

Administratora oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

3. Za pilnowanie i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest pracownik przystani 

kajakowej.  

4. Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego 

regulaminu.  

5. Przystań czynna jest codziennie, od 01 maja do 30 września, w godzinach 9.00 – 18.00.  

6. Korzystanie z przystani kajakowej jest bezpłatne.  

7. Osoby do 16 roku życia mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką dorosłych.  

8. Na teren przystani kajakowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.  

 

§ 2 Przebywanie grup zorganizowanych 

 

1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę minimum 5 osób, pozostającą pod nadzorem 

opiekuna grupy.  

2. Wstęp na teren przystani dla osób z grupy zorganizowanej możliwy jest jedynie w 

obecności opiekuna grupy.  

3. Wstęp grupy zorganizowanej na teren przystani musi zostać bezzwłocznie zgłoszony 

pracownikowi przystani kajakowej.  

4. Osoby z grupy zorganizowanej mają obowiązek stosowania się do poleceń opiekuna i 

pracownika przystani kajakowej oraz przestrzegania zasad obowiązujących na przystani.  

5. Zobowiązuje się opiekuna grupy do pozostawienia porządku na terenie obiektu po 

zakończonym pobycie.  

 

§ 3 Zasady korzystania z urządzeń przystani kajakowej 

 

1. Z urządzeń znajdujących się w budynku i na terenie przystani należy korzystać zgodnie z 

ich przeznaczeniem.  

2. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się 

bezpośrednio przy wodzie, a w szczególności przy wodowaniu i wyciąganiu sprzętów 

pływających.  

3. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko 

naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie: 

a. Wyrzucania wszelkich  odpadów do  rzeki,  na terenie przystani i przyległego 

terenu,  

b. przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji 

chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do 

środowiska, 

                                                           
1 Urząd Gminy w Somoninie lub inny podmiot wskazany przez Wójta Gminy Somonino.  



c. wykonywania prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez 

zgody pracownika przystani kajakowej,  

d. używania głośnych sygnałów dźwiękowych, 

e.  wszelkie nieczystości należy wrzucać do odpowiednich pojemników, 

znajdujących się na terenie przystani. 

4. Zabrania się użytkownikom: 

a. przebywania pod wpływem alkoholu i pod wpływem środków odurzających, 

b. przebywania w kajakach w pozycji innej niż siedząca, 

c. kąpieli, skakania i wchodzenia do wody z kajaków, 

d. opuszczania kajaków poza miejscem przystani, 

e. przebywania w kajaku bez kapoka, 

f. zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający innym użytkownikom, 

g. blokowania nabrzeża przystani i wjazdu na teren przystani oraz stwarzania 

sytuacji niebezpiecznych dla ludzi, jednostek pływających lub przystani, 

h. łowienia ryb na nabrzeżu, 

i. naruszania innych postanowień niniejszego regulaminu.  

 

 

§ 4 Zasady bezpieczeństwa 

Podczas korzystania z przystani: 

1) zakazuje się palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

2) należy przestrzegać ogólnych zasad BHP i ppoż, 

3) zakazuje się parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych i tarasowania dróg 

dojazdowych.  

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na terenie przystani kajakowej w Goręczynie.  

2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, pracownik przystani 

kajakowej ma prawo wezwać do opuszczenia przystani oraz – w razie konieczności – 

do wezwania służb porządkowych. 

3. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Administratora w miejscu i na zasadach 

przewidzianych dla obsługi interesantów.  

 

 

 

Telefony alarmowe:  

997 – Policja, 

998 – Straż Pożarna, 

999 – Pogotowie Ratunkowe, 

112 – Telefon Alarmowy. 
 

 

 

 


