
  Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIV/228/2005 

   Rady Gminy Przywidz       
z dnia  31 maja 2005r.

Regulamin  określa  zasady  korzystania  z  terenu  i  urządzeń  kąpieliska  gminnego  oraz 
zachowania się osób obecnych na kąpielisku gminnym. 

Podstawę  prawną  regulaminu  stanowią  przepisy  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
6  maja  1997r.  w  sprawie  określenia  warunków  bezpieczeństwa  osob  przebywających 
w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (tekst jednolity  Dz. U. 
z 1997r, Nr 57, poz.358. z późn. zm.) i innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie. 

1. Kąpielisko  jest  obiektem administrowanym  przez  Urząd  Gminy  w  Przywidzu, 
ul. Gdańska 7, 83 – 047 Przywidz.

2. Kąpielisko  jest  strzeżone  od  1  lipca  do  31  sierpnia  w godzinach  od  1030 do  1630 

z przerwą od godz.……. do godz ……..
3. Rodzaje flag sygnalizacyjnych:

-   biała – kąpiel dozwolona,
-   czerwona – kąpiel zakazana,
-   brak flagi – kąpielisko nieczynne.

4. Sygnały alarmowe:
-   uderzenia w dzwon, syrena – opuścić natychmiast kąpielisko,
-   sygnał modulowany gwizdkiem – przerwać pływanie.

5. Ratownikami  są  osoby  noszące  ubiór  w  kolorze  pomarańczowym  z  emblematem 
WOPR i czapkę z napisem „ratownik”.

6. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 
odurzających  oraz  sprzedaży  i  spożywania  napojów  alkoholowych  oraz  środków 
odurzających na terenie kąpieliska.

7. Dzieci  w  wieku  do  7  lat  mogą  przebywać  na  terenie  kąpieliska  i  kąpać  
się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska obowiązane są ściśle stosować 
się do poleceń ratownika.

9. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
10. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, 

a w razie potrzeby natychmiastowe udzielenie pomocy.

11. Zabrania się kategorycznie: 
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-   wszczynać  fałszywe  alarmy  i  prowokować  sytuacje  grożące  utonięciem  
         lub innym wypadkiem,

-   wprowadzać  psy na teren kąpieliska ,
-   wrzucać do wody przedmioty narażające bezpieczeństwo  kąpiących się,
-  wchodzić do wody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz środków     
    odurzających
-   zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
-   zakłócać wypoczynek innych osób,
-   wchodzić na stanowisko ratownika,
-   wpływać pod pomosty,
-   skakać z pomostów do wody, leżakować i biegać po pomostach

12. Osobom korzystającym z kąpieliska nie wolno:
-   przekraczać granicy strefy oznaczającej kąpielisko,
-  wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy jest wywieszona 
    czerwona flaga,
-   niszczyć urządzeń, znaków informacji oraz sprzętu kąpieliska.

13. Osoby  naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  regulaminu  będą  
usuwane  z  terenu  kąpieliska  aż  do  ewentualnego  skierowania  sprawy  na  drogę 
postępowania w sprawach o wykroczenie.

14. Osoby niszczące sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody.

15. Książka skarg i wniosków znajduje się u ratownika.
16. Za  stan  bezpieczeństwa  uczestników  i  przestrzeganie  niniejszego  regulaminu 

odpowiedzialni są dyżurni ratownicy.
17. W razie wypadku należy powiadomić w pierwszej kolejności ratownika, a następnie 

służby medyczne.

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 999
Gminny Ośrodek Zdrowia w Przywidzu 058 682 51 15
Policja 997
Rewir Dzielnicowych w Przywidzu 058 682 51 47

UWAGA
Akwen objęty jest strefą ciszy


