
ZARZĄDZENIE NUMER 2/2019 

DYREKTORA OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ W ŁAPACH 

z dnia 14.06.2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu obiektu „Tereny Rekreacyjne w Uhowie”, stanowiącego 

własność Gminy Łapy, zarządzanego przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach, oraz 

wprowadzenia regulaminów urządzeń, znajdujących się na obiekcie. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

1990 Nr 16 poz. 95)   

 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Regulamin obiektu „Tereny rekreacyjne nad rzeką Narew w Uhowie”, będącego 

własnością Gminy Łapy, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wprowadza się regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej, znajdujących się na Terenach 

rekreacyjnych nad rzeką Narew w Uhowie, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.   

 

§ 3 

 

Wprowadza się regulamin korzystania z placu zabaw, znajdującego się na Terenach rekreacyjnych nad 

rzeką Narew w Uhowie, stanowiący załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

 

Wprowadza się regulamin korzystania z altan grillowych, znajdującego się na Terenach rekreacyjnych 

nad rzeką Narew w Uhowie, stanowiący załącznik numer 4 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 

 

Wprowadza się regulamin korzystania z wieży widokowej, znajdującej się na Terenach rekreacyjnych 

nad rzeką Narew w Uhowie, stanowiący załącznik numer 5 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 6 

 

Wprowadza się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej, znajdującej się na Terenach 

rekreacyjnych nad rzeką Narew w Uhowie, stanowiący załącznik numer 6 do niniejszego regulaminu. 

 

§7 

 

Wprowadza się regulamin korzystania z sauny suchej, znajdującej się na Terenach rekreacyjnych nad 

rzeką Narew w Uhowie, stanowiący załącznik numer 7 do niniejszego regulaminu. 



 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r. 

 

REGULAMIN OBIEKTU „TERENY REKREACYJNE NAD RZEKĄ NAREW W UHOWIE” 1.   

Teren rekreacyjny zwany plażą w Uhowie wraz z znajdującymi na nim urządzeniami jest 

      własnością Gminy Łapy,  administrowany przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.        

 

 2.  Teren rekreacyjny nad rzeką „Narew” w Uhowie: 

            Przeznaczony jest do rekreacyjnego spędzania czasu w ciągu trwającego sezonu; 

• Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie ze wszystkich obiektów i urządzeń terenu (z 

wyłączeniem wypożyczalni sprzętu pływającego); 

• Administrator zezwala na korzystanie  :   

- z grilla w altanach do tego przeznaczonych; 

-  wypożyczalni kajaków 

-  z boisk do siatkówki plażowej w tym organizacja turniejów; 

-  z placu zabaw przystosowanego dla najmłodszych użytkowników; 

-  z wieży widokowej 

- leżakowanie, spacerowanie na świeżym powietrzu. 

 

3. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji obiektów, tj.: altana grillowa, boisko do siatkówki oraz 

sprzętu pływającego. Zasady dokonania rezerwacji wyszczególnione zostały w poszczególnych 

regulaminach obiektów. Rezerwacje będą udzielane w miarę możliwości, jednak administrator 

zastrzega, że może nie wyrazić zgody na dokonanie rezerwacji ze względu na jej rodzaj. 

Pierwszeństwo dokonania rezerwacji mają organizatorzy imprez promujących Rodzinną Rekreację. 

 

4. Korzystanie z obiektów terenu rekreacyjnego dostępne jest całą dobę z uszanowaniem ciszy nocnej 

trwającej od 22:00 do 06:00. 

  

5. Teren rekreacyjny nad rzeką „Narew” jest objęty stałym nadzorem policji i systemu monitoringu 

wizyjnego wraz z zapisem w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom jak i mienia. 

 

6. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do administratora obiektu. 

 

7. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie elementów wyposażenia obiektów ponoszą 

pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody - odpłatność w pełnej wysokości wartości 

zniszczenia. 

 

8. Obsługa obiektu ma prawo nie wpuścić na teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi 

podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod 

wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie 

dla siebie i innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania na 

terenie obiektu oraz zaleceń obsługi. Wyżej wymienione zachowanie może spowodować podjęcie 

innych stosowanych kroków przewidzianych prawem. 

 

9. Na  całym terenie rekreacyjnym obowiązuje całkowity zakaz: 

• palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek; 

• wprowadzania psów i innych zwierząt; 

• zaśmiecania terenu; 

• zakłócania spokoju innych użytkowników terenu; 



• kąpieli i skoków do wody z pomostów znajdujących się na terenie rekreacyjnym 

• używania sprzętu powietrznego/latającego (typu dron itp.) i urządzeń o napędzie spalinowym 

na całym terenie; 

 

10. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie rekreacyjnym dozwolone jest wyłącznie dla służb 

Miasta i Gminy Łapy oraz Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach oraz osób niepełnosprawnych w 

miejscach do tego wyznaczonych 

 

11. Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach nie odpowiada za wypadki spowodowane nieznajomością i 

nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji oraz poleceń obsługi 

obiektu. 

 

12. Korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na całym terenie oznacza akceptację 

powyższego regulaminu. 

 

13. Regulamin terenu rekreacyjnego w Uhowie wchodzi w życie z dniem 14.06.2019 roku na mocy 

Zarządzenia Nr 2 /2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia 14.06.2019 r. 

 

14.  Skargi, wnioski oraz zapytania należy zgłaszać osobie upoważnionej – w siedzibie Ośrodka 

Kultury Fizycznej w Łapach, Łapy ul. Leśnikowska 18a (stadion), tel. 85 715 24 75, mail: okf1@wp.pl. 

 

 

  

Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Kultury Fizycznej w 

Łapach pod adresem www.okf.lapy.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik numer 2 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA TERENACH 

REKREACYJNYCH NAD RZEKĄ NAREW W UHOWIE 
 

mailto:okf1@wp.pl
http://www.okf.lapy.pl/


Zasady ogólne:   

1. Korzystanie z boiska do siatkówki plażowej jest bezpłatne. 

2. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku 

naturalnego. 

3. Boisko do piłki plażowej czynne jest od świtu do zmierzchu, z uszanowaniem ciszy nocnej. 

4. Boiska służą wyłącznie do gry w siatkówkę plażową. 

5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na ternie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych. 

 

Zasady korzystania z boiska: 

1. Na boisku obowiązuje strój sportowy. 

2. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. 

3. Rezerwacja boiska: 

• Dokonanie rezerwacji możliwe jest przez grupy zorganizowane o liczbie min. 10 osób. 

• Prośbę o rezerwację składamy w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Kultury Fizycznej w 

Łapach,  ul. Leśnikowska 18a (stadion) 

• Osoba dokonująca rezerwacji jest przedstawicielem grupy uczestników i jednocześnie osobą 

odpowiedzialną za zaistniałe szkody powstałe w związku z obecnością osób na obiekcie. 

 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się w szczególności: wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz 

innych przedmiotów niebezpiecznych, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających 

oraz przebywania osób pod wpływem wymienionych używek, zaśmiecania terenu boiska, 

wprowadzania psów i innych zwierząt na teren boiska, 

 

5. Zasady odpowiedzialności za szkody: 

• Za szkody materialne powstałe na terenie boiska z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi 

sprawca. 

• Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie. 

 

6. Postanowienia końcowe: 

• Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z 

boiska. 

• W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub 

administratora a w przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik numer 3 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r 

 



REGULAMIN PLACU ZABAW NA TERENACH REKREACYJNYCH NAD RZEKĄ NAREW 

W UHOWIE 

  

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku do lat 12. 

2. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 

3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. 

4. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: 

• palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia; 

• wchodzenie na dachy konstrukcji oraz na szczyty huśtawek; 

• siadanie we dwoje lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków; 

• huśtanie się na stojąco; 

5. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

środków odurzających. 

6. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

7. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i 

funkcją. 

8. W przypadku kontuzji – wypadku proszę zawiadomić obsługę wypożyczalni sprzętu lub 

administratora a w przypadku zagrożenia życia dzwonić pod nr alarmowy 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik numer 4 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r 

 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z ALTAN GRILLOWYCH NA TERENACH 

REKREACYJNYCH NAD RZEKĄ NAREW W UHOWIE 

  

1. Korzystanie z altan grillowych jest bezpłatne. 

2. Organizatorem grilla może być wyłącznie osoba pełnoletnia, natomiast osoby poniżej 18 roku życia 

mogą korzystać z grilla wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub innej dorosłej osoby będącej 

organizatorem. 

3. Dopuszcza się rozpalanie ognia tylko w miejscach do tego przeznaczonych – murowany grill. 

4. Na terenie altany i w jej bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się: 

• palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych używek; 

• zaśmiecania terenu, odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci znajdujących się w pobliżu 

altan; 

• wchodzenia na dachy konstrukcji altan; 

• rozpalania grilla poprzez użycie materiałów pirotechnicznych, łatwo palnych oraz szkodliwych 

substancji chemicznych; 

• rezerwowania altany na zorganizowanie grilla (z wyjątkiem pkt 5). 

5. Rezerwacja altany grillowej: 

• grupy zorganizowane powyżej 10 osób mogą dokonać rezerwacji altany w celu organizacji 

imprezy plenerowej; 

• obowiązkiem jest wyznaczenie osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za przebieg , porządek i 

spokój imprezy; 

• rezerwacji dokonujemy w formie pisemnej przez złożenie podania w siedzibie Ośrodka Kultury 

Fizycznej w Łapach, ul. Leśnikowska 18a; 

• zaznaczenie jaki charakter będzie posiadać organizowana impreza; 

• podanie z prośbą musi zostać złożone na co najmniej 3 dni przed planowaną imprezą;   

• ilość godzin na jaką rezerwujemy altanę grillową do ustalenia z administratorem obiektu. 

6. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od otwartego źródła ognia. 

7. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z altany grillowej odpowiedzialność ponosi 

rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.   

8. Organizator grilla odpowiada za zachowanie porządku, rozpalenie oraz całkowite wygaszenie ognia 

po zakończonym użytkowaniu. 

9. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu i porządku. 

10. W przypadku kontuzji – wypadku należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe pod 

numerem 112. 

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 
Załącznik numer 5 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r 

 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ NA TERENACH 

REKREACYJNYCH NAD RZEKĄ NAREW W UHOWIE 

 

1. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym. 

2. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność. 

3. Wstęp na wieżę jest bezpłatny. 

4. Jednorazowo na wieży może przebywać maksymalnie 10 osób w czasie nie przekraczającym 20 

minut. 

5. Zabrania się wchodzenia na wieżę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych w szczególności w 

trakcie burzy i wiatru. 

6. Zabrania się wchodzenia na wieżę przy ośnieżeniu i oblodzeniu klatki schodowej i tarasu. 

7. Zabrania się siadania oraz wychylania się poprzez balustrady klatki schodowej i tarasu. 

8. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych. 

9. Zabrania się podsadzania dzieci oraz brania ich na ręce w pobliżu balustrady klatki schodowej i 

tarasu. 

10. Zabrania się wchodzenia na wieżę osobom nietrzeźwym. 

11. Zabrania się na wieży widokowej: 

 spożywania alkoholu, 

 zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów, 

 wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej, 

 wspinania po elewacji wieży, 

 hałasowania, niszczenia wieży. 

12. Wejście, zejście z wieży i przebywania na platformie widokowej odbywa się na własną 

odpowiedzialność. Urząd Miejski w Łapach ani Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych: wypadku, 

uszkodzenia mienia prywatnego itp. 

13. Podczas wchodzenia, schodzenia i przebywania na tarasie widokowym należy zachować 

szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących. 

14. Zabrania się rozpalania ognisk w pobliżu wieży jak i organizowania jakichkolwiek imprez w 

obrębie wieży. 

15. Urząd Miejski w Łapach ani Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach nie ponosi odpowiedzialności za 

wszelkie wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem zarówno regulaminu korzystania z 

wieży widokowej jak i ogólnych zasad BHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik numer 6 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r 

 



REGULAMIN SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH NAD 

RZEKĄ NAREW W UHOWIE 

Siłownia zewnętrzna jest terenem publicznym zarządzanym przez Ośrodek Kultury Fizycznej w 

Łapach, służącym poprawie kondycji fizycznej. 

1.  Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność. 

2.  Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny 

skonsultować się z lekarzem. 

3.  Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się 

z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, 

zamieszczonym na każdym urządzeniu. 

4.  Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych 

uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

5.  Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecności 

rodziców lub opiekunów. 

6.  Zabrania się wnoszenia na teren siłowni alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia 

opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 

użytkowników. 

7.  Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych 

oraz palenia papierosów oraz przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem 

innych środków. 

8.  Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem 

osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody. 

9.  Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winno być 

pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste. 

10.  Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do 

Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach, tel. 85 715 24 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik numer 7 do Zarządzenia numer 2/2019 Dyrektora Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach z dnia  14.06.2019 r 



 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ NA TERENACH REKREACYJNYCH 

NAD RZEKĄ NAREW W UHOWIE 

 

1. Sauna sucha jest integralną częścią Terenów rekreacyjnych nad rzeką Narew w Uhowie i 

obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin. 

2. W saunie wymagany jest kostium bawełniany, a przebywanie w niej w stroju innym niż 

bawełniany może spowodować jego zniszczenie. 

3. Sauna sucha jest czynna po uprzednim dokonaniu rezerwacji u administratora, tj. Ośrodka 

Kultury Fizycznej w Łapach (ul. Leśnikowska 18a, tel. 85 715 24 75). 

4. Przed wejściem do sauny suchej należy dokładnie umyć ciało i wytrzeć się do sucha. 

5. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu 

ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie basenowe przed drzwiami do sauny. 

6. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób. 

7. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami. 

8. W saunie suchej zabrania się: 

-Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do 

rejestrowania obrazu lub dźwięku 

-Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych, 

-Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu, 

-Niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

-Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

-Korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach 

kontaktowych. 

9. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby: 

-Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza 

(np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, 

nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, 

epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, 

ogniska zakaźne) 

-Kobiety w ciąży, 

-Dzieci do lat 16 bez opiekuna. 

10. Z sauny suchej mogą korzystać osoby: 

-Z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów, 

-Młodzież od 16-18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

-Osoby powyżej 18 roku życia. 

11. Bezwzględnie zabrania się polewania pieca wodą lub innymi środkami chemicznymi, a jedyną 

osobą mogącą polewać piec jest osoba obsługująca saunę suchą będącą na zmianie. 

12. Ze względów bezpieczeństwa dopuszczalną temperaturą dla ciała w saunie suchej jest 85°C. 

13.  Najkorzystniejszym zabiegiem wystarczającym dla organizmu jest dwukrotne wejście do sauny 

na około 15 min. dłuższe przebywanie może być niebezpieczne dla zdrowia. 

14. Po każdorazowym opuszczeniu sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem dobierając 

odpowiednią dla siebie temperaturę wody. W czasie przerwy w zabiegu jak i po zakończeniu sesji w 

saunie wskazany jest wypoczynek jak i również uzupełnienie płynów w organizmie. 

15.  W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia pozwalających korzystanie z 

sauny, należy skontaktować się z lekarzem. 

16. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań 

do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie administrator obiektu nie ponosi 

odpowiedzialności. 



17. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania regulaminu, zasad 

bezpieczeństwa oraz kulturalnego zachowania. 

18. Za szkody, obrażenia i inne wypadki, związane z korzystaniem z sauny niezgodnie z niniejszym 

regulaminem, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 


