
REGULAMIN 
KĄPIELISKA MIEJSKIEGO
„SOBÓTKA”

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Kąpielisko miejskie „Sobótka” z ramienia Gminy - Miasto Płock jest zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.                       
z siedzibą w Płocku, przy Placu Celebry Papieskiej 1.
2. Kąpielisko wraz z jego infrastrukturą są publicznym obiektem rekreacyjnym.
3. Korzystanie z kąpieliska jest nieodpłatne.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO „SOBÓTKA”

1. Kąpielisko jest strzeżone codziennie w sezonie letnim  w godz. 10:00 -18:00.
2. Korzystający są zobowiązani do przestrzegania:
a) Regulaminu kąpieliska,
b) przepisów dotyczących porządku publicznego i ciszy nocnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).
3. Ratownikami są osoby noszące strój z logo MOSiR Płock Sp. z o.o. i napisem RATOWNIK.
4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń ratownika.
5. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika i/lub komunikat werbalny. Po usłyszeniu sygnału i/lub komunikatu 
należy natychmiast opuścić kąpielisko i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi kąpieliska.
7. Kąpielisko jest dostępne tylko w czasie wywieszenia białej flagi na maszcie.
8. Czerwona flaga na maszcie oznacza całkowity zakaz kąpieli.
9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli tylko pod opieką osób dorosłych.
10. Jakiekolwiek korzystanie z kąpieliska, bez dozoru ratownika jest zabronione.
11. Zabrania się wstępu na teren kąpieliska osobom nietrzeźwym oraz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków 
odurzających
12. Zabrania się na terenie kąpieliska wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych 
oraz innych o podobnym działaniu.
13. Na terenie plaży i kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych za wyjątkiem miejsc wyznaczonych.
14. Zabrania się wszczynania fałszywych alarmów, oraz stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa kąpiących.
15. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.
16. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren plaży strzeżonej oraz kąpieliska.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu kąpieliska 
przez grupę interwencyjną agencji ochrony oraz dodatkowo obciążone kosztami interwencji, niezależnie od ewentualnego skierowania 
sprawy na drogę sądową.
2. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kąpieliska i plaży.
3. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu 
oraz innych uregulowań i instrukcji obowiązujących na terenie kąpieliska.

IV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Umieszczenie na kąpielisku reklam, ogłoszeń, ulotek przeprowadzanie akcji promocyjnych, itp. możliwe jest tylko po podpisaniu umowy                     
z MOSiR Płock Sp. z o.o.
2. Na terenie obiektu znajdują się urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, pozwalające na przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku, 
utrwalania dowodów naruszenia niniejszego Regulaminu oraz popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, a także w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom i Klientom kąpieliska oraz ochrony niniejszego obiektu. Materiały zgromadzone podczas nagrywania, 
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach wykroczenia lub dowodów 
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowywane są co najmniej 30 dni, a następnie po upływie tego terminu są 
niszczone. Materiały monitoringu mogą być udostępnione właściwym organom ścigania tj. Policja, Sądy, Prokuratura dla celów 
dowodowych w prowadzonych postępowaniach lub innym stronom za zgodą Prezesa Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.  
3. Administratorem gromadzonych danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Placu Celebry 
Papieskiej 1, 09-400 Płock. Pełna informacja dotycząca monitoringu wizyjnego znajduje się na stronie internetowej www.mosirplock.pl. 
Kierownictwo kąpieliska gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 
Klienci odwiedzający kąpielisko miejskie „Sobótka” wyrażają zgodę na monitorowanie pobytu na terenie obiektu.
4. Odbiorcami danych osobowych, w tym zapisów z monitoringu wizyjnego, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na 
podstawie przepisów prawa. W sprawach dotyczących gromadzenia przez MOSiR Płock Sp. z o.o. danych osobowych wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@mosirplock.pl.
5. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSiR Płock Sp. z o.o., mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz 
prawo do cofnięcia zgody. Klienci mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00, fax (22) 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.
7. Uwagi dotyczące prawidłowości funkcjonowania kąpieliska prosimy składać do MOSiR Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Placu 
Celebry Papieskiej 1, www.mosirplock.pl.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

ADMINISTRATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
Biuro Zarządu tel. (24) 367 26 86


