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REGULAMIN KĄPIELISKA
I. Kąpielisko jest integralną częścią Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie nazywanym
dalej PCM, w związku z tym:
1. Na kąpielisku obowiązuje niniejszy regulamin oraz inne zarządzenia dyrektora PCM, w
szczególności rozkład godzin pracy kąpieliska.
2. Kąpielisko ma charakter ogólnodostępny.
3. Kąpielisko jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
4. Za korzystanie z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu pn. Zwiększenie
dostępności i efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego Powiatu Kościerskiego
poprzez przebudowę kąpieliska w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie” nie są
pobierane żadne opłaty.
5. Kąpielisko jest przeznaczone do realizacji zadań statutowych PCM, w pierwszej kolejności
jest udostępniane do szkolenia wychowanków i do rekreacji uczestników obozów i biwaków
młodzieżowych.
6. Za właściwe funkcjonowanie kąpieliska i przestrzeganie przepisów prawa oraz niniejszego
regulaminu odpowiadają ratownicy wodni i wszyscy korzystający są zobowiązani do
przestrzegania poleceń ratowników.
7. Kąpielisko jest otwarte w czasie letnim w godzinach ustalonych przez dyrektora PCM
Garczyn, kiedy na masztach wiszą białe flagi.
8. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłaszanie grup
ratownikom.
9. Na terenie kąpieliska obowiązują następujące oznaczenia flagowe:
a) Flaga BIAŁA – kąpiel DOZWOLONA
b) Flaga CZERWONA – ZAKAZ kąpieli
c) Brak flagi – brak dyżuru ratowników
10. Kąpielisko jest otoczone pomostami i podzielone na:
a) Strefę dla nieumiejących pływać oznaczoną liną z bojami w kolorze czerwonym o
głębokości wody do 1,2m.
b) Strefę dla umiejących pływać o głębokości wody do 3,0m ograniczoną pomostami.
c) Brodzik dla dzieci oznaczony bojami w kolorze białym i otoczony siatką sięgającą od
powierzchni wody do dna o maksymalnej głębokości do 0,4 m.
II. PCM jest placówką oświatową, w związku z tym na terenie kąpieliska i plaży zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.

Skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika.
Wpływania pod pomosty oraz kąpieli poza wyznaczonymi strefami.
Przekraczania strefy dla nieumiejących pływać przez osoby nieumiejące pływać.
Spożywania i wnoszenia alkoholu i substancji odurzających.
Przebywania osób w stanie intoksykacji.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Palenia tytoniu.
Niestosownego zachowania się, popychania i wrzucania innych do wody.
Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
Wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska i plaży.
Rozpalania ognisk i grillowania.
Wprowadzania i wjeżdżania na pomosty i plażę rowerami, wózkami dziecięcymi,
deskorolkami itp.
Zaśmiecania terenu kąpieliska oraz plaży.
Rozkładania leżaków i wnoszenia krzeseł na pomosty oraz rozkładania ręczników na
pomostach i sprzęcie ratowniczym .
Przebywania na łodziach i stanowiskach ratowniczych.
Wchodzenia i siadania na barierkach otaczających kąpielisko, budynek i schody.

III. Bezpieczeństwo na kąpielisku:
1. Bezpieczeństwa na kąpielisku strzegą ratownicy wodni ubrani w żółte lub czerwone stroje
z napisem ratownik.
2. W przypadku akcji ratowniczej ratownicy informują o konieczności opuszczenia kąpieliska
serią głośnych gwizdków.
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie wyłącznie pod opieką dorosłych.
4. W celu poprawy bezpieczeństwa na kąpielisku zaleca się wzajemną obserwację, a w razie
potrzeby udzielenie pomocy lub poinformowanie ratowników.

IV. Sankcje:
1. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu ratownicy mogą usunąć z terenu
kąpieliska.
2. Wobec osób, które spowodowały straty materialne, PCM wystąpi z roszczeniami
odszkodowawczymi.
3. PCM wystąpi o zastosowanie sankcji karnych przeciwko osobom świadomie naruszającym
niniejszy regulamin, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
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