
REGULAMIN  

PRZYSTANI WODNEJ  

NA BULWARZE IM. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W SANDOMIERZU. 

 Administratorem Bulwaru jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

 Korzystanie z przystani wodnej jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją 

obowiązującego regulaminu. 

1.Na terenie Przystani mogą przebywać wyłącznie osoby trzeźwe oraz niebędące pod wpływem środków 

odurzających. 

2.Na Przystani należy zachować ostrożność. Kąpiel, wędkowanie oraz spożywanie alkoholu  na tym terenie 

są zabronione. 

3.Prawo do zatrzymania się w przystani wodnej przysługuje wszystkim jednostkom pływającym o ile 

pozwala na to miejsce przy pomostach pływających. 

4. Postój jednostek pływających powinien odbywać się według następującej procedury: 

 Zatrzymanie się przy pomostach pływających, a następnie zgłoszenie postoju u pracownika obsługi 

przystani 

 Dokonanie wpisu do „Rejestru jednostek pływających” w budynku przystani wodnej 

 Dokonanie opłaty postojowej wg. obowiązującego cennika 

 Zajęcie wyznaczonego miejsca przez pracownika obsługi przystani 

 Wszelkich formalności związanych z postojem łodzi i uiszczeniem opłat należy dokonać 

niezwłocznie po zacumowaniu 

5. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika załoga zobowiązana 

jest przycumować jednostkę na wyznaczone miejsce. 

6. Na pomostach pływających mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub 

mające zgodę obsługi przystani.  

7. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten, do jakiego są przeznaczone. 

8. Opłaty za miejsca postojowe w przystani wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju. 

9. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w basenie przystani, najemcy nie przysługuje prawo 

podnajęcia miejsca. 

10. Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej, artystycznej lub zarobkowej wymaga uprzedniego 

pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z administratorem przystani. 

11. Każdorazowe wodowanie (slipowanie) może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody pracownika 

przystani oraz uiszczeniu opłaty wg. obowiązującego cennika. 

12. Obsługa przystani nie ma obowiązku organizacji pracy przy wodowaniu, wyciąganiu oraz slipowaniu 

jednostek pływających. 

13. Każdy armator zobowiązany jest do utrzymania porządku wokół swojej jednostki podczas postoju. 



14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich 

wyposażeniu czy mieniu załogi. 

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z przystani. 

Użytkownicy korzystają z przystani na własną odpowiedzialność. 

16. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu będą wyciągane sankcje określone w art. 

54 Kodeksu Wykroczeń. 

17. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 
informuję, że: 
 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w 

Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl 
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): 

iod@cuw.sandomierz.eu 
- Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w 

o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych 
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług. 
- Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 
- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie 

Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu. 

 

 

 


