
REGULAMINr 
 

plaży oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
 
1. Plaża oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek 

Sportu i Rekreacji zwany dalej BOSiR. 
2. Każdy korzystający z plaży oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest zobowiązany do 

zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad. 
3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w okresie wakacyjnym, tj. od ....................                    

do ....................... od godz. 10.00 do godz. 18.00 w dniach, w których wywieszona jest biała flaga. 
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego 
do kąpieli poza godzinami określonymi w regulaminie. 

4. Korzystanie z plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest bezpłatne. 
5. Za przedmioty, wyposażenie oraz odzież pozostawione na terenie plaży i miejsca wykorzystywanego 

do kąpieli zarządzający nie ponosi odpowiedzialności. 
6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie plaży, miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się 

wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.  
7. Na terenie plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać 

do koszy na śmieci.  
8. Na terenie plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli zabrania się: 

a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, jak 
również wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających; 

b) palenia tytoniu; 
c) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów; 
d) niszczenia urządzeń, sprzętu oraz zieleni; 
e) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi (nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych lub 

posiadających zezwolenie zarządcy); 
f) wprowadzania zwierząt; 
g) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga 

czerwona; 
h) przekraczania wyznaczonego miejsca dla nieumiejących pływać, jeśli nie umie się pływać; 
i) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności popychania i wrzucania innych 

osób do wody; 
j) pływania na materacach i innych sprzętach dmuchanych. 

9. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:  
a) flaga biała: kąpiel dozwolona, dyżur służ ratowniczych; 
b) flaga czerwona: kąpieli zabroniona, dyżur służb ratowniczych; 
c) brak flagi: kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych. 

10. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone przez ratowników, ale tylko w oznaczonej strefie, 
poza tą strefą kąpiel jest zabroniona i niestrzeżona przez ratowników.  

11. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze żółtym lub czerwonym z emblematem WOPR. 
12. Osoby przebywające i korzystające z plaży oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są 

ściśle stosować się do poleceń ratowników.   
13. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi. 
14. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę 

potrzeby udzielenie pomocy. 
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń lub sprzętu znajdującego się na terenie plaży i miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. 

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu 
plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

17. W sprawach skarg i wniosków należy kontaktować się z Bieruńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
(tel. 32/ 307-22-17, 307-42-17, e-mail: sport@bosir.bierun.pl). 

18. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach należy poinformować: 
Policję – tel. 997, Straż Miejską – tel. 986, Straż Pożarną – tel. 998, Pogotowie Ratunkowe – 
tel. 999, BOSiR – tel. 32/ 307-42-17, 307-22-17. 
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