
Regulamin  
Ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Lipiu. 

 

1. Ośrodek sportowo-rekreacyjny w Lipiu nad jeziorem rożnowskim jest własnością 

Polskiego Związku Wędkarskiego - Zarządu Okręgu PZW  

w Krakowie z siedzibą Kraków 31-751 ul. Bulwarowa 43, Zarządcą Ośrodka  

z upoważnienia Zarządu Okręgu PZW w Krakowie jest Koło PZW Kolejarz 

Kraków z siedzibą przy ul. Lubicz 12a, 31-504 Kraków.  

2. Za przestrzeganie porządku na terenie Ośrodka odpowiedzialny jest Gospodarz 

Ośrodka. 

3. Ośrodek przeznaczony jest dla Członków Polskiego Związku Wędkarskiego i ich 

rodzin.  

4. W przypadku wolnych miejsc z Ośrodka korzystać mogą inne osoby nie 

zrzeszone w PZW.  

5. Każda osoba korzystająca z Ośrodka musi dokonać formalności meldunkowych 

w dniu przyjazdu, w tym samym dniu pobierana jest opłata za deklarowany czas 

pobytu w raz z opłatą miejscową, zgodnie z obowiązującymi stawkami w Gminie 

Gródek nad Dunajcem na dany rok.  

6. Postawą zameldowania Gościa jest okazanie Gospodarzowi ośrodka dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. 

7. Domki wynajmowane są na doby. 

8. Doba pobytowa na Ośrodku trwa od godz. 13:00 do godz.11:00 dnia 

następnego.  

9. Aktualny cennik za wynajem domku znajduje się u Gospodarza Ośrodka i  jest 

dostępny na stronie internetowej Koła Kolejarz Kraków pod adresem 

http://www.pzw.org.pl/1392/. 

10. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać gościnnie na jego terenie 

od godz. 10:00 do godz. 22:00.  

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka 

powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających. 

12. Każdorazowo Gość opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien 

zakręcić butle gazowe oraz wyłączyć urządzenia elektryczne (nie dotyczy 

lodówki), zgasić światło oraz zamknąć drzwi na klucz. 

13. Gość powinien zawiadomić Gospodarza Ośrodka o wystąpieniu szkody 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

14. Cisza nocna na ośrodku obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00.  

15. Rozpalanie ognisk na ternie Ośrodka poza miejscem do tego wyznaczonym jest 

zabronione.  

16. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać za okazaniem 

zaświadczenia weterynaryjnego o aktualnych szczepieniach. Jednakże właściciel 

zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił 

http://www.pzw.org.pl/1392/


zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie 

nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie ośrodka i wokół jego terenu.  

17. Wszelkie uwagi i zagrożenia należy zgłaszać Gospodarzowi Ośrodka.  

18. Punkt apteczny (pierwsza pomoc) znajduje się u Gospodarza Ośrodka.  

19. Patroszenie i mycie złowionych ryb na terenie Ośrodka jest zabronione.  

20. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z zejścia nad 

jezioro. 

21. Zabrania się pozostawiania na brzegu jeziora jakichkolwiek śmieci. 

22. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

opiekunów prawnych. 

23. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Ośrodek może odmówić 

świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do 

niezwłocznego zastosowania się do żądań Gospodarza Ośrodka i uregulowania 

należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne 

zniszczenia oraz opuszczenie Ośrodka. 

24. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu 

rażąco naruszył regulamin Ośrodka. 

25. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatnym parkingiem niestrzeżonym.Warunki 

korzystania z powyższego określa Regulamin parkingu niestrzeżonego 

Ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Lipiu. 

 

 

 

Życzymy Państwu miłego pobytu 

Zarząd Koła PZW Kolejarz Kraków 


