Załącznik Nr 4/2015 do Uchwały Nr XI/91/2015
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 06.10.2015r.

Regulamin kąpieliska
Regulamin określa zasady i tryb korzystania z kąpieliska wodnego zwanego dalej kąpieliskiem

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kąpielisko jest czynne:
- w dni powszednie od godz. 10.00 - 19.00, gdy wywieszona jest biała flaga,
- w dni wolne od pracy od godz. 9.00 -19.00, gdy wywieszona jest biała flaga.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia kąpieliska.
2. Osobom przebywającym na terenie kopięliska nie wolno wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz
gdy wywieszona jest czerwona flaga.
3. Kąpieliska strzegą ratownicy, oznakowani na ubiorach emblematami organizacji.
4. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
5. Pomosty w czasie, kiedy kąpielisko jest czynne służy wyłącznie do użytku ratowników.
6. Podwyższone stanowisko ratownicze dla ratowników znajduje się na plaży GOTiS.
7. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby
udzielenie pomocy.
8. Kierowników kolonii, obozów oraz innych zgrupowań zobowiązuje się do:
- zapoznania uczestników z niniejszym regulaminem i czuwania nad jego przestrzeganiem,
- grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką ratownika
- uzgadniania z kierownictwem Ośrodka sposobu korzystania z kąpieliska.

II. NAKAZY
1. Użytkownicy kąpieliska zobowiązani są:
- posiadać aktualny bilet lub karnet wstępu;
- przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu;
- stosować się do uwag i zaleceń ratowników.
2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych lub prawnych
opiekunów.
III. ZAKAZY
1. Nie powinno się korzystać z kąpieliska:
- w czasie, w którym kąpielisko jest nieczynne,
- w czasie, w którym temperatura wody wynosi poniżej 14°C.
2. Zabrania się:
-wypływania poza wyznaczone strefy,
- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika,
- skakania z pomostów, popychania i wrzucania innych osób do wody,
- pływania po strefie dla pływających sprzętem turystycznym i sportowym,
- pływania na motorowerach lub innym sprzęcie motorowodnym bez zezwolenia,
- uprawiania gier sportowych i rekreacyjnych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- wjeżdżania na teren kąpieliska sprzętem zmechanizowanym,
- wędkowania,
- mycia jakiegokolwiek sprzętu na całym obszarze wodnym Ośrodka,
- plażowania na pomostach,
- przebywania na pomostach i kąpieli się w porze nocnej,
- przebywania na plaży i kąpielisku bez ważnego biletu wstępu lub karnetu,

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wnioski, skargi i zażalenia składać można u kierownika Ośrodka w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00.

