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REGULAMIN
MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI
W COS-OPO W GIŻYCKU
realizując obowiązki wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych postanawia się
co następuje:
1.

Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku.

2.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli ograniczone jest pomostami i składa się z:
a/ dwóch basenów
płytkiego, dla nieumiejących pływać – brodzik,
głębokiego, dla umiejących pływać,
b/ pomostów,
c/ przyległego do pomostów brzegu.

3.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne codziennie w godzinach od 10.00 do
18.00.

4.

Zadania ratownictwa wodnego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli wykonuje
uprawniony zespół ratowników wodnych.

5.

Dzieci do lat 7 mogą przebywać w miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz
kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

6.

Zabrania się bezwzględnie kąpieli osobom po spożyciu alkoholu oraz wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

7.

Zabrania się łowienia ryb z pomostów miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

8.

Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym i żółtym
z napisem nazwy służby ratowniczej.

9.

Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń
ratownika wodnego.

10. Osobom znajdującym się w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie wolno:
a/ osobom nie umiejącym pływać przekraczać strefy basenu płytkiego,
ograniczonej pomostami,
b/ wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym jest
wywieszona flaga czerwona,
c/ niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
d/ zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności :
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popychać i wrzucać inne osoby do wody,
wchodzić na trampolinę i skakać z niej do wody bez zgody ratownika,
skakać z pomostów,
leżakować na pomostach,
zaśmiecać i zanieczyszczać miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

11. Brak flagi oznacza brak dyżuru ratowniczego.
12. W miejscu wykorzystywanym do kąpieli w czasie jego otwarcia ratownik posługuje
się następującą sygnalizacją:
 flaga biała
 flaga czerwona
 sygnalizacja dzwiękowa

-

kąpiel dozwolona,
kąpiel zakazana,
gwizdek lub gong.

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt w miejsce wykorzystywane do kąpieli.
14. Zabrania się parkowania wszelkich pojazdów, w tym rowerów, w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli.
15. Parkowanie pojazdów dozwolone
wyznaczonych na terenie Ośrodka.

jest

wyłącznie
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16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
17. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca
wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.
18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli. Przedmioty wartościowe należy zdeponować
w recepcji Ośrodka.
19. Wnioski i skargi przyjmuje recepcja Ośrodka.
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