REGULAMIN
KĄPIELISKA I PLAŻY NA ZBIORNIKU WODNYM „MACZUŁY” W HORODYSKU
1. Kąpielisko jest obiektem Gminy Leśniowice.
2. Administratorem kąpieliska jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.
3. Kąpielisko jest czynne:
poniedziałek – piątek 12:00 - 19:00
sobota – niedziela 11:00 - 19:00
4. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
a) flaga biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych,
b) flaga czerwona – zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne.
5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
6. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska, pomostu i plaży.
7. Zabrania się wchodzenia do wody osobom nietrzeźwym.
8. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli z wyjątkiem pomostów.
9. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.
10. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację a w miarę potrzeby udzielenie
pomocy.
11. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „RATOWNIK” lub „WOPR”.
12. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
13. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zakazuje się:
a) przekraczać granicy strefy dla umiejących i nieumiejących pływać będącej pomostem pływającym,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
c) niszczyć urządzeń i sprzętu pływającego znajdującego się na kąpielisku,
d) zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,
f) kąpieli psów.
14. Osobom znajdującym się na pomoście zabrania się
a) biegania po pomoście,
b) wprowadzania rowerów oraz psów na pomost i plażę,
c) skoków do wody w miejscach zabronionych.
15.

Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt pływający lub urządzenia znajdujące się na terenie kąpieliska ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

TELEFONY ALARMOWE


Numer alarmowy – 112



Pogotowie ratunkowe – 999



Policja – 997



Straż Pożarna – 998



Administrator kąpieliska – 82 567 63 33
Wójt Gminy Leśniowice
/-/ Wiesław Radzięciak

