REGULAMIN KĄPIELISKA „PUDEŁKOWO”
1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z kąpieliska.
2. Organizatorem i zarządcą kąpieliska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
z siedzibą przy ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice.
3. Korzystanie z kąpieliska jest nieodpłatne.
4. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są do zachowania
należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych
osób, a w szczególności:
a) zapoznania się z zasadami korzystania z kąpieliska oraz regulaminem
plaży gminnej (Uchwała Nr XXXVIII/344/2018 Rady Gminy
Włoszakowice z dnia 27 czerwca 2018r.)
b) stosowania się do znaków umieszczonych na kąpielisku,
c) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych
o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach
nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
5. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników w okresie sezonu określonego
Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice (Uchwała Nr XXVI/205/2021 Rady
Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2021 r.) czyli od 1 lipca do 31 sierpnia,
przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 10ºº do 18ºº tylko w wyznaczonej
strefie, poza strefą kąpielisko jest niestrzeżone.
Kąpielisko podzielone jest na:
a) brodzik dla dzieci – oznaczony bojami koloru białego do głębokości
0,4 m,
b) strefę dla nieumiejących pływać ograniczoną bojami koloru
czerwonego o głębokości do 1,2 m,
c) strefę dla umiejących pływać oznaczoną bojami koloru żółtego do
głębokości 4 m.
6. Ratownikami są osoby znajdujące się na terenie kąpieliska noszące ubiór w
kolorze żółtym, pomarańczowym lub czerwonym z napisem RATOWNIK.
7. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do bezwzględnego
przestrzegania poleceń ratowników.
8. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii korzystających z
kąpieli proszeni są o zgłoszenie grup ratownikom.
9. Sygnalizacja flagowa:
a) kolor biały – oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu,
b) kolor czerwony – absolutny zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych, kąpiel na
własną odpowiedzialność.
10. Sygnalizacja dźwiękowa:
a) seria krótkich sygnałów gwizdkiem – przekroczenie regulaminu
kąpieliska,

b) seria długich sygnałów gwizdkiem lub gong – ALARM.
Na sygnał alarmowy wszyscy są zobowiązani wyjść z wody.
11. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się wzajemną
obserwację. W miarę potrzeby należy udzielić pomocy lub wezwać służby
ratownicze.
12. Dzieci do lat 10 mogą kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
13. Zabrania się:
a) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika lub gdy wywieszona
jest czerwona flaga,
b) wchodzenia do wody z gumą do żucia oraz wszelkiego rodzaju
jedzeniem oraz napojami,
c) wchodzenia na pomost z wózkami dziecięcymi lub z dziećmi
noszonymi na rękach,
d) przekraczania czerwonej liny torowej przez osoby, które nie umieją
pływać,
e) skakania do wody z pomostu, wrzucania i popychania innych osób do
wody,
f) wchodzenia na wyznaczone stanowiska ratownicze.
14. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu
kąpieliska i kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
15. Wnioski i skargi przyjmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z siedzibą we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29.

PRZEW

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz.U. 2011 Nr 208 poz. 1240 ze zm.)
Uchwała Nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia sezonu
kąpielowego na terenie gminy Włoszakowice na rok 2021

