
Załącznik nr 1
 do Zarządzenia nr 41/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 06 kwietnia 2021 r.

Regulamin biletów jednorazowych, zasady korzystania z wyciągu przez dzieci,
młodzież z terenu Gminy Margonin oraz zasady wynajmu wyciągu nart wodnych

§1. Bilet  jednorazowy uprawnia do korzystania  z wyciągu nart  wodnych w godzinach jego
otwarcia w trakcie sezonu. 

§2. Cena za jednorazowy przejazd jest zróżnicowana i wynosi:  7,00 zł  w okresie weekendu
wyciągowego oraz 6,00 zł  w pozostałe dni tygodnia.

§3. W przypadku utraty biletu przed skorzystaniem z przejazdu nie ma możliwości wydania
jego duplikatu.

§4.  Przez  przejazd  rozumie  się  jedno  okrążenie  wokół  jeziora,  możliwość  korzystania
z kompletu nart  wodnych.  Zabrania  się korzystania  z  wyciągu bez pełnego zabezpieczenia,
na które składa się: kask ochronny, kamizelka ratunkowa. Wakeboard jest dodatkowo płatny. 

§5. Użytkownik dokonuje zakupu biletu w punkcie kasowym. Bilet  wymaga potwierdzenia
jego ważności przez pracownika obsługującego wyciąg w punkcie startu. 

§6. Posiadacz  biletu  jednorazowego  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  regulaminu
obowiązującego na obiekcie – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
w tym zapoznania się  z regulaminem i zasadami korzystania z parku przeszkód wodnych.

§7. Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia zamieszkała na terenie Gminy Margonin
może korzystać z wyciągu nart wodnych za okazaniem „karnetu miejscowego” wydawanego
w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin. 

§8. Karnet  uprawnia  do   przejazdów  w  okresie  od  26  czerwca  do  29  sierpnia  2021  r.
od poniedziałku do piątku. W weekendy tj. w sobotę i w niedzielę, przy niewielkim obłożeniu
wyciągu  nart  wodnych,  o  korzystaniu  z  wyciągu  w  ramach  „karnetu  miejscowego”,  może
zdecydować podmiot zarządzający wyciągiem.

§9. Karnet  wydawany  jest  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Margonin  oraz  w  wybrane
dni czerwca na terenie placówek oświatowych położonych  w Gminie Margonin. 

§10. Za wydanie karnetu pobiera się jednorazową opłatę w wysokości 70,00 zł. 

§11. Wydanie  karnetu  uczniowi  następuje  po uprzednim sprawdzeniu  ważności  legitymacji
szkolnej,  a  w  przypadku  studentów,  legitymacji  studenckiej  oraz  dowodu  osobistego.
Jakiekolwiek  nadużycia  związane  z  udostępnianiem karnetów spowodują  odebranie  karnetu
i pozbawienie prawa ubiegania się o kolejny karnet. 

§12. Wydanie  karnetu  osobie  poniżej  18  roku  życia  wymaga  pisemnej  zgody  rodzica
lub innego prawnego opiekuna.  Oświadczenie w sprawie zgody na wydanie karnetu należy
złożyć w momencie wydawania karnetu. 



§13. Prowadzi się rejestr karnetów wydanych uczniom i studentom. 

§14. Istnieje możliwość wynajmu całego wyciągu nart wodnych dla grup zorganizowanych. 

§15. Wynajęcie  możliwe  jest  wyłącznie  w dni  przypadające  poza  weekendem oraz  dniami
ustawowo wolnymi od pracy. Dzienne obłożenie godzinami wynajmu nie może przekraczać
2 godzin  w ciągu dnia  w okresie  26 czerwca – 29 sierpnia  2021,  a  w pozostałym okresie
4 godzin dziennie. 

§16.  W  wyjątkowych  przypadkach  podmiot  zarządzający  wyciągiem  biorąc  pod  uwagę
niewielkie  obłożenie  wyciągu  i  potrzeby  promocyjne  Gminy  Margonin  może  zezwolić
na wynajęcie wyciągu  z pominięciem ograniczeń określonych w §15.

§17. Wynajęcie  wyciągu  możliwe  jest  po  uprzednim  podpisaniu  umowy  w  tej  sprawie
i dokonaniu płatności według stawek odrębnych. 

§18. 1. Dzieci, młodzież z terenu Gminy Margonin oraz pozostałe osoby zamieszkałe na terenie
Gminy Margonin mają prawo do nabycia jednodniowych biletów specjalnych w cenach: 
1) dla dzieci i młodzieży – 30,00 zł,
2) dla pozostałych osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin – 40,00 zł. 
2. Cena  obejmuje  całodniowe  korzystanie  z  wyciągu  wraz  z  niezbędnym  sprzętem,
z wyłączeniem desek wakeboardowych płatnych dodatkowo na zasadach ogólnych. 
3.Wydanie  biletu  następuje  po  uprzednim  sprawdzeniu  dokumentu  tożsamości
potwierdzającego fakt zameldowania na terenie gminy Margonin.

§19. Posiadacz jednodniowych biletów specjalnych zobowiązany jest  do przestrzegania
regulaminu  obowiązującego  na  obiekcie  –  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przepisów
bezpieczeństwa, w tym zapoznania się  z regulaminem i zasadami korzystania z parku
przeszkód wodnych.


