Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2021
Dyrektora MOSiR w Bukownie
z dnia 1 czerwca 2021r.

Regulamin Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bukownie
§1
1. Kąpielisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, zwane
dalej Kąpieliskiem MOSiR, jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Ks. B. Zelka 30A .
2. Na terenie Kąpieliska MOSiR znajdują się następujące obiekty:
1) Basen Sportowy – tylko dla pływających:
• wieża do skoków do wody dwustopniowa (dwie na wysokości 3 m i
jedna na wysokości 5 m) licząc od poziomu lustra wody,
• sześć słupków startowych zlokalizowanych od strony głębokiej
basenu,
• sześć torów pływackich.
2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basen Rekreacyjny:
zjeżdżalnia wodna otwarta typu „Anakonda”,
zjeżdżalnia wodna otwarta rodzinna pięciotorowa,
leżanki do masażu pleców,
masaże leżakowe,
wylewki do masaży pleców z masażem bąbelkowym,
rampa zejściowa dla osób niepełnosprawnych,
punkty tzw. „masażu karku”,
tzw. „grzybek wodny”,
tzw. „rwąca rzeka”,
strefa falowania „huśtawka wodna”.

3) Brodzik dla dzieci:
• zjeżdżalnia „Słonik”
d) boiska do siatkówki plażowej,
e) plaża,
f) tzw. mała gastronomia,

g) zaplecze higieniczno-sanitarne.

§2
1. Kąpielisko MOSiR czynne jest codziennie w godzinach 9.00 – 19.00.
2. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 9:00 – 19:00, gdy jest
wywieszona flaga.
3. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
• flaga biała - kąpiel dozwolona,
• flaga czerwona - zakaz kąpieli.

§3
 Do korzystania z Kąpieliska MOSiR uprawnione są osoby posiadające
bilet wstępu oraz osoby zwolnione z opłat zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej w Bukownie.
 Wysokość cen biletów wstępu i ulg w odpłatności za korzystanie z
Kąpieliska MOSiR ustalona jest w „Cenniku opłat za korzystanie z
Kąpieliska MOSiR” sporządzonym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Bukownie w sprawie Ustalenia opłat za korzystanie z obiektów
sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.
 Za korzystanie z leżaków oraz sprzętu sportowego pobiera się opłaty
ustalone w Cenniku opłat dodatkowych.
 Bilet wstępu należy zachować i okazać na każde wezwanie
pracowników Kąpieliska MOSiR, którzy są również upoważnieni do
wydawania zaleceń porządkowych osobom przebywającym na
terenie Kąpieliska MOSiR.

§4
1. Każda osoba korzystająca z kąpieliska ma obowiązek zapoznania się
i stosowania przepisów niniejszego regulaminu oraz do bezpiecznego
zachowywania się w tym miejscu.
2. Uznaje się, że każda osoba, która przebywa na terenie kąpieliska
zapoznała się postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje
się do bezwzględnego jego przestrzegania.
3. Korzystanie z kąpieliska MOSiR odbywa się z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów prawa oraz na własną odpowiedzialność i
ryzyko.

4. Organizator kąpieliska nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe
z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu lub
nieostrożne zachowanie się uczestników.

§5
1. Dzieci do lat 13 muszą przebywać na terenie Kąpieliska MOSiR
wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
2. Zaleca się aby jedna osoba dorosła miała pod opieką maksymalnie
dwoje dzieci do lat 13.
3. Zaleca się, aby osoby niepełnosprawne, wymagające bezpośredniej
opieki przebywały na terenie kąpieliska w towarzystwie opiekuna.
4. Grupy zorganizowane korzystają z Kąpieliska MOSiR na zasadach
określonych w Regulaminie dla grup zorganizowanych
korzystających z Kąpieliska MOSiR w Bukownie.

§6
Na terenie Kąpieliska MOSiR zabrania się:
1. przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, bojami,
jeżeli nie umieją pływać,
2. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w
którym wywieszona jest flaga czerwona,
3. korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w § 10,
4. wchodzić do „strefy mokrej” bezpośrednio z części plażowej (np.
przez barierki) z pominięciem natrysków i nogomyjek,
5. zakłócać spokój, popychać i wrzucać inne osoby do wody,
6. skakać do wody z innych miejsc niż do tego wyznaczone (słupki
startowe i wieża do skoków),
7. wchodzić na wieżę i skakać z niej do wody w czasie kiedy jest zakaz
skoków do wody,
8. leżakować i biegać po „strefie mokrej”,
9. zaśmiecać i brudzić teren Kąpieliska MOSiR,
10. wnoszenia napojów alkoholowych, piwa i środków odurzających,

11. korzystać z kąpieli osobom po spożyciu piwa, w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
12. palenia papierosów, spożywania piwa poza wydzieloną Strefą
Konsumpcyjną,
13. wprowadzania rowerów, motorowerów i motocykli,
14. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika lub psa
asystenta,
15. przebywania poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem
osób do tego upoważnionych,
16. rozpalania ognisk oraz grilli,
17. zakłócać wypoczynek, spokój, a w szczególności naruszać zasady
bezpieczeństwa,
18. niszczyć urządzenia i sprzęt Kąpieliska MOSiR, ze szczególnym
uwzględnieniem sprzętu mającego wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników kąpieliska.

§7
Na terenie Basenu Kąpielowego wyznaczona jest Strefa Konsumpcyjna.

§8
Za przedmioty pozostawione bez opieki oraz przedmioty pozostawione w
szatni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie nie ponosi
odpowiedzialności.

§9
Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie Kąpieliska MOSiR poza
„strefą mokrą”.

§ 10
Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w
dowolnym kolorze oraz przed wejściem do wody umycie się pod
natryskiem.

§ 11
Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemna
obserwacje, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

§ 12
1. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są ratownicy
pełniący dyżur.
2. Ratownicy wodni noszą jednolity ubiór zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się
do poleceń ratowników wodnych oraz m. in.:
1) przestrzegania wymogów bezpieczeństwa własnego i osób
znajdujących się w obrębie kąpieliska,
2) korzystania z wyznaczonych stref odpowiednio do swoich
umiejętności pływackich,
3) korzystać z innych form rekreacji wodnej, w sposób nienaruszający
zasad bezpieczeństwa publicznego,
4) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w
którym wywieszona jest flaga czerwona,
5) opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zgłoszenia grupy
ratownikowi wodnemu, a on i jego podopieczni zobowiązani są do
przestrzegania Regulaminu Kąpieliska MOSiR, regulaminów
stanowiskowych oraz Regulaminu dla grup zorganizowanych.
4. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może
nakazać kapiącym wyjść z wody.
5. Grupy zorganizowane mogą wejść do wody tylko po uzyskaniu
zgody ratownika.

§ 13
Osoby korzystające z Kąpieliska MOSiR ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną i prawną za spowodowanie uszkodzeń lub zniszczenie mienia
znajdującego się na terenie Kąpieliska MOSiR.

§ 14
Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek
publiczny, ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.

§ 15
1. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu Kąpieliska MOSiR
dozwolone jest tylko w miejscach przeznaczonych na ten cel.
2. Zanieczyszczenie wody w kąpielisku MOSiR , w szczególności
poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych jest surowo zakazane
pod groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

§ 16
Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania
części kąpieliska.

§ 17
Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kąpieliska MOSiR .

§ 18
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:
1. Regulaminy Stanowiskowe – stanowiące Załącznik nr 1
2. Regulamin dla grup zorganizowanych korzystających z Kąpieliska
MOSiR w Bukownie - stanowiący Załącznik nr 2

Numery alarmowe:
112
999
998
997

-

Ogólny numer alarmowy
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Policja

