Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5
86-200 Chełmno

Regulamin kąpieliska
nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie
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Organizatorem kąpieliska jest Chełmiński Dom Kultury.
Kąpielisko jest otwarte codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00 w dniach 23.06.2018r.
– 31.08.2018r.
Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są do zachowania należytej
staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w
szczególności:
zapoznania się z zasadami korzystania z kąpieliska,
stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na kąpielisku,
zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz
aktualnych warunków atmosferycznych,
użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego
technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,
bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałym wypadku
lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo osób.
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
Zabrania się bezwzględnie kąpieli osobom po spożyciu alkoholu oraz wnoszenia
i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska, poza terenami
wyznaczonymi.
Ratownikami wodnymi są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK.
Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń
ratownika wodnego.
Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się, zaleca się wzajemną asekurację, a w
miarę potrzeby, udzielenie pomocy.
Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
przekraczać granic stref oznaczonych bojami:
− boje białe – brodzik dla dzieci o głębokości do 0,4 m
− boje czerwone – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 1,2 m
− boje żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4 m
wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, zgodnie z oznakowaniem:
− flaga biała – kąpiel dozwolona,
− flaga czerwona – kąpiel wzbroniona.
niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
) popychać i wrzucać inne osoby do wody,
) wchodzić na wieże ratownicze i skakać z nich,
) skakać z pomostu,
) zaśmiecać i zanieczyszczać kąpielisko,

) pływać za bojami żółtymi lub poza strefą pomostów,
) stwarzać zagrożenie dla osób kąpiących się,
) zakłócać spokój wypoczywających,
) łowić ryby w obszarze wyznaczonej plaży,
) grillować oraz palić ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi,
) wprowadzać zwierząt na teren kąpieliska.
10. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego kąpieliska za wyjątkiem pomostu.
11. Brak flagi oznacza brak dyżuru ratowniczego na kąpielisku.
12. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
13. Przepisy końcowe:
1) grupy zorganizowane zgłaszają swoją obecność u ratownika pełniącego dyżur,
2) osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z
kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego,
3) za przedmioty wartościowe wnoszone na teren kąpieliska zarządzający nie ponosi
odpowiedzialności.
14. Wnioski i skargi przyjmuje Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego z siedzibą w Chełmnie,
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5.
15. Decyzję w sprawie czasowego wyłączenia kąpieliska z użyteczności podejmuje
zarządzający Ośrodkiem Wypoczynkowym – Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury.
Numery alarmowe: Telefon alarmowy: 112
Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży: 56 679 02 30

Wszystkim korzystającym z kąpieliska życzymy
przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku

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 XLVII/278/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2018 w sprawie określenia sezonu
kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku 2018

