
                           

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Toruńska 60 

82-200 Malbork 

REGULAMIN MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO 
DO KĄPIELI 

1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest czynne od godziny 10:00 do
godziny 18:00 

2. Miejsce  okazjonalnie  wykorzystywane  do  kąpieli  czynne  jest  piątek,  sobotę  i
niedzielę w sezonie letnim od 29.06.2018-26.08.2018 

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli oraz kapać się wyłącznie pod opieką dorosłych. 

4. Zabrania  się  wstępu  osobą,  których  stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  oraz
sprzedaży,  podawania,  wnoszenia i  spożywania naporów alkoholowych na terenie
kąpieliska. 

5. Ratownicy  to  osoby  noszące  ubiór  w  kolorze  pomarańczowym,  z  emblematami
WOPR

6. Strefa dla nie umiejących pływać oznaczona jest torami w kolorze żółtym.   
7. Strefa  dla  umiejących  pływać  oznaczona  jest  torami  w  kolorze  czerwonym  i

pomostem, wypływanie poza tory i pomost jest zabronione. 
8. Flagi na maszcie oznaczają 
 biała- kąpiel dozwolona 
 czerwona- kąpiel zabroniona 
 brak flagi- kąpiel niestrzeżona 
9. Osobą znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
 przekraczać linii oznaczonej specjalnym napisem jeżeli nie umieją pływać, 
 wchodzić  do  wody  wbrew  zakazowi  ratownika,  oraz  w  czasie  ,  w  którym

wywieszona jest czerwona flaga
 niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, 
 stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać wypoczynku innym osobom, 
 zakłócać spokój, wrzucać i popychać inne osoby do wody, 
 zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska 
10. zabrania się skoków do wody z pomostu. 
11. Zabrania  się  wprowadzać  na  teren  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do

kąpieli psy oraz inne zwierzęta. 
12. Osoby  korzystające  z  kąpieliska  zobowiązane  są  do  przestrzegania  poleceń

kierownika i ratownika 
13. Osoby naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  regulaminu  będą  usuwane  z

terenu  miejsca  okazjonalnie  wykorzystywanego  do  kąpieli  niezależnie  od
ewentualnego  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  w  sprawach  o
wykroczenie. 

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