REGULAMIN KĄPIELISKA
1. Kąpielisko jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
2. Kąpielisko jest czynne w miesiącu lipcu i sierpniu, we wszystkie dni
tygodnia, w godz. 10ºº-18º.
3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, oraz kąpać
się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
5. Na terenie kąpieliska czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego.
6. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje za opłatą.
7. Wydawanie wypożyczonego sprzętu wodnego następuje na podstawie
dowodu tożsamości oraz opłaconego biletu na sprzęt wodny.
8. Za przedmioty wartościowe i osobiste pozostawione na terenie kąpieliska
kierownictwo OSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
9. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska.
10.Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się wzajemną
obserwację i asekurację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
11.Ratownikami są osoby noszące stroje w kolorze żółtym z emblematami i
czapka z napisem „ratownik”.
12.Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do
poleceń ratowników.
13.Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
a. przekraczać linii wyznaczonego sektora jeśli nie potrafią pływać –
koloru czerwonego,
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, oraz w czasie, w
którym wywieszona jest flaga czerwona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska.
14.Zabrania się stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa oraz zakłócać
wypoczynek i spokój innych osób, a w szczególności:
a. wrzucać i popychać inne osoby do wody,
b. wchodzić na wieżę obserwacyjną i barierki oraz skakać z nich do
wody,
c. biegać po pomostach,
d. zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
e. ustawiania namiotów i przyczep kempingowych oraz pojazdów
samochodowych na terenie plaży (nie dotyczy zawartych umów),
f. wprowadzania i kąpieli psów na kąpielisko.
15.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu
będą usuwane z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
16.Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
17.Skargi i wnioski należy składać kierownictwu kąpieliska, książka skarg i
wniosków znajduje się w kasie kąpieliska.
18.Osoby przebywające na terenie kąpieliska korzystające ze sprzętu
wodnego obowiązane są dostosować się do przepisów regulujących
żeglugę sportową i turystyczną na wodach śródlądowych.
19.Na kąpielisku jest tor pływacki, z którego mogą korzystać osoby
posiadające uprawnienia:
a. na żółty czepek – specjalna karta pływacka,
b. na ratowników wodnych,

c. na instruktorów nauki pływania oraz zawodnicy klubów pływackich.
20.Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja:
Wizualna
biała – kąpiel dozwolona, ratownik na stanowisku, pływanie tylko do
żółtej boi
czerwona flaga – kąpiel zabroniona
Sygnalizacja akustyczna
gong, gwizdek, tuba akustyczna

