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Regulamin miejsca przeznaczonego do 
kąpieli 

1. Miejsce przeznaczone do kąpieli jest obiektem zorganizowanym przez Gminę  
Gryfino. 

2. Miejsce przeznaczone do kąpieli jest otwarte codziennie w godzinach                 
od godz. 1000 do 1800. 

3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod 
opieką osób pełnoletnich.  

4. Obowiązuje zakaz wstępu osobom będących pod wpływem środków odurzających 
lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz zakaz sprzedaży, podawania, 
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na terenie 
miejsca przeznaczonego do kąpieli. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną 
obserwację, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy i powiadomienie ratownika. 

6. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem 
WOPR. 

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie miejsca przeznaczonego do kąpieli są 
zobowiązane podporządkować się poleceniom ratowników pełniących dyżur.  

8. Osobom znajdującym się na terenie miejsca przeznaczonego do kąpieli nie wolno: 

a) przekraczać granicy strefy dla nie umiejących pływać – boje czerwone, 

b) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać – żółte boje, 

c) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 
wywieszona jest flaga czerwona, 

d) niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na miejscu przeznaczonym do 
kąpieli, 

e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a szczególności: 



- popychać i wrzucać inne osoby do wody, 

- zaśmiecać i brudzić teren miejsca przeznaczonego do kąpieli, 

9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 
usuwane z terenu miejsca przeznaczonego do kąpieli niezależnie od ewentualnego 
skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach. 

10. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia na terenie miejsca 
przeznaczonego do kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody. 

11. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie miejsca przeznaczonego do 
kąpieli jest zabronione. 

12. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren miejsca 
przeznaczonego do kąpieli. 

13. Grillowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscu wyznaczonym.  

Wszelkie uwagi dotyczące miejsca przeznaczonego do kąpieli oraz łamania 
zasad zawartych w regulaminie prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej w Gryfinie 

tel. 91 416 81 60 (całodobowo) lub do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie                   
tel. 91 416 30 11 (pn-pt w godz. 7.00 – 15.00) 


