Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
Regulamin kąpieliska

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kąpielisko jest czynne:
w dni powszednie od godz. 10.00- 19.00, gdy wywieszona jest biała flaga,
w dni wolne od pracy od godz. 9.00-19.00, gdy wywieszona jest biała flaga.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia kąpieliska.
2. Kąpielisko posiada następujące strefy, w których maksymalne głębokości określone są
na bocznych pomostach:
- brodzik dla dzieci od strony plaży do głębokości 0,40m,
- strefa dla nieumiejących pływać ograniczona pomostami o głębokości do 1,20 m,
- strefa dla umiejących pływać znajdująca się po przeciwnej stronie pomostu głównego
ograniczona żółtymi bojami od strony jeziora o głębokości do 4 m.
3. Informacje o dopuszczalności lub zakazie kąpieli przekazuje się przez wywieszenie
flagi białej lub czerwonej:
- flaga biała oznacza kąpiel dozwoloną,
- flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli,
- brak flagi kąpielisko niestrzeżone.
4. Ratownicy w celu ostrzeżenia użytkowników kąpieliska o przekroczenie niniejszego
regulaminu używają gwizdków.
Ustala się sygnały alarmowe:
- długotrwały gwizdek – opuścić natychmiast kąpielisko, akcja ratownicza,
- sygnał przerywany gwizdkiem – przerwać pływanie

5. Kąpieliska w w/w strefach strzegą ratownicy WOPR oznakowani na ubiorach
emblematami organizacji.
6. Za ewentualne wypadki na wodzie poza wyznaczonymi strefami Ośrodek nie bierze
odpowiedzialności.
7. Pomosty w czasie, kiedy kąpielisko jest czynne służy wyłącznie do użytku
ratowników.
8. Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się na stanowisku ratowniczym.
9. Na terenie kąpieliska funkcjonuje kompleks sanitariatów.
10. Kierowników kolonii, obozów oraz innych zgrupowań zobowiązuje się do:
- zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem i czuwania nad jego
przestrzeganiem,
- uzgadniania z kierownictwem Ośrodka sposobu korzystania z kąpieliska.
11. Kierownictwo Ośrodka nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki na
kąpielisku w czasie, kiedy jest ono nieczynne.
II.

NAKAZY
1. Użytkownicy kąpieliska zobowiązani są:
- posiadać aktualny bilet lub karnet wstępu;
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
- stosować się do uwag i zaleceń ratowników.
2. Użytkownicy kąpieliska, którzy posiadają specjalną kartę pływacką („żółty czepek”)
przed wypłynięciem poza żółtą boję winni zgłosić ten zamiar ratownikom.
3. W przypadku wywieszenia przez ratowników czerwonej flagi korzystający z
kąpieliska (wszystkie strefy) winni natychmiast je opuścić.
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób
pełnoletnich.

III.

ZAKAZY
1. Zabrania się korzystania z kąpieliska :
- w czasie, w którym kąpielisko jest nieczynne,
- temperatura wody wynosi poniżej 14°C,
- osobom nietrzeźwym,
- osobom z widocznymi objawami chorób skórnych.

2. Zabrania się:

-wypływania poza wyznaczone strefy,
- zanieczyszczania wody, plaży oraz pozostałego terenu,
- niszczenia urządzeń, sprzętu i zieleni,
- pływania po strefie dla umiejących sprzętem turystycznym i sportowym,
- pływania na motorowerach,
- uprawiania gier sportowych i rekreacyjnych poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
- wjeżdżania na teren kąpieliska sprzętem zmechanizowanym,
- wszczynania fałszywych alarmów,
- wędkowania,
- zakłócania spokoju przy pomocy sprzętu radiofonicznego,
- mycia jakiegokolwiek sprzętu na całym obszarze wodnym Ośrodka,
- wprowadzania psów na teren kąpieliska i plaży,
- kąpania zwierząt
- spożywania napojów alkoholowych,
- palenia papierosów na terenie plaży i kąpieliska
- plażowania na pomostach oraz przepływania pod nimi,
- przebywania na plaży i kąpielisku bez ważnego biletu wstępu lub karnetu,
IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wnioski, skargi i zażalenia składać można u kierownika Ośrodka w dni powszednie w
godz.7.00 – 15.00
2. Życząc przyjemnego wypoczynku uprzejmie informujemy, że wobec winnych
nieprzestrzegania postanowień powyższego regulaminu stosowane będą kary
przewidziane w obowiązujących przepisach karno – administracyjnych.
Telefony alarmowe:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
112 – Telefon alarmowy

