
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU 

1. Pomost zlokalizowany na działce nr 1, obręb 10 jest własnością gminy Miasto 

Chełmża w zarządzie Ośrodka Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 7 w 

Chełmży, Tel. 56 675 30 98. 

2. Każda osoba korzystająca z pomostu ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania 

przepisów niniejszego regulaminu. 

3. Teren, na którym znajduje się pomost, nie jest kąpieliskiem ani miejscem 

wykorzystanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. Zm.). 

4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub 

pełnoletniego opiekuna. 

5. Zabrania się jazdy na rolkach i deskorolkach, rowerach, motorowerach, motocyklach i 

innych pojazdach. 

6. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających oraz korzystania z pomostu 

osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie środków 

odurzających. 

7. Na pomoście i w jego obrębie zabrania się: 

1) Wchodzenia i skakania do wody lub na lód; 

2) Wpływania pod konstrukcję poza przęsłami łukowymi; 

3) Biegania; 

4) Siadania lub stawania na barierkach i linach zabezpieczających; 

5) Zakłócania porządku; 

6) Odpalania materiałów pirotechnicznych i używania otwartego ognia; 

7) Zanieczyszczania wody, pomostu i terenu wokół pomostu; 

8) Niszczenia pomostu, ingerowania w jego konstrukcję; 

9) Wnoszenia substancji mogących zabrudzić pomost; 

10) Usuwania nieczystości organicznych i chemicznych z jednostek pływających. 

8. Dozwolone jest wędkowanie z pomostu przy zachowaniu szczególnej ostrożności 

względem innych użytkowników obiektu. Obowiązuje całkowity zakaz 

spinningowania. 

9. Dopuszcza się czasowe cumowanie łodzi, nie dłużej niż do 5 godzin. Ewentualnie 

przedłużenie czasu cumowania wymaga zgody zarządcy. 

10. Osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody. Za niepełnoletnich odpowiedzialność materialną ponoszą ich 

prawni opiekunowie. 

11. Właściciel pomostu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z 

nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz za pozostawione rzeczy i 

inny sprzęt na pomoście. 

12. W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych – zachowania użytkowników, 

uszkodzenia konstrukcji pomostu – należy powiadomić Straż Miejską, Tel. 

606730365, Policję, Tel. 997 lub pod numerem alarmowym 112, bądź zarządcę 

pomostu Tel. 56 675 30 98 



13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z 

pomostu. Wobec sprawców naruszeń zostaną podjęte działania celem pociągnięcia do 

właściwej odpowiedzialności prawnej.  


