
1. Kąpielisko jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cho-
dzieży, ul. Staszica 12
2. Korzystanie z terenu wypoczynku letniego i kąpieliska jest bezpłatne.
3. Kąpielisko jest otwarte i strzeżone przez dyżurujących ratowników  
w godzinach od 10.00 do 18.00 w okresie sezonu kąpielowego określanego 
corocznie, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży, będącej aktem 
prawa miejscowego.
4. Po sezonie kąpielowym kąpielisko jest nieczynne.
5. Osoby przebywające na terenie wypoczynku letniego i kąpieliska obo-
wiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia  
i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z terenu wypoczynku letniego 
i kąpieliska określonymi niniejszym regulaminem i bezwzględnego prze-
strzegania tych zasad;
2) stosowania się do znaków zakazu i nakazu umieszczonych na terenie wy-
poczynku letniego i kąpieliska:
a) kąpiel jest dozwolona wyłącznie w oznakowanych strefach wyznaczo-
nych do kąpieli: strefa dla nie umiejących pływać w kolorze czerwonym, 
strefa dla umiejących pływać w kolorze żółtym,
b) kolory flag na maszcie oznaczają: 
 flaga biała – kąpiel jest dozwolona, służba ratownicza jest na stanowskach, 
 flaga czerwona – kąpiel jest zabroniona, 
 brak flagi – kąpielisko jest nieczynne, brak służy ratowniczej;
3) dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktual-
nych warunków atmosferycznych;
4) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaist-
niałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych nietypowych zdarze-
niach.
6. Przebywanie na terenie wypoczynku letniego i kąpieliska jest jedno-
znaczne ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu bez 
zastrzeżeń.
7. Korzystający z obiektu obowiązani są do przestrzegania ogólnie obowią-
zujących przepisów porządkowych oraz zasady bezpiecznego zachowania 
się na obszarach wodnych, a także przepisów przeciwpożarowych.
8. Dzieci do lat 13, mogą korzystać z terenu wypoczynku letniego i kąpieli-
ska wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej.
9. Opiekuna prawnego lub osobę pełnoletnią obowiązuje nakaz ustawicz-
nego nadzoru nad dzieckiem polegający na nie przerwanym kontakcie wzro-
kowym z podopiecznym oraz przebywaniem w pobliżu dziecka.
10. Grupy zorganizowane przebywające na terenie wypoczynku letniego  
i kąpieliska mogą prowadzić planowane zajęcia, po zgłoszeniu obecności 
grupy na kąpielisku ratownikowi, zgodnie z zasadami bezpiecznej kąpieli, 
tylko pod opieką wyznaczonych opiekunów (wychowawców, instruktorów), 
którzy odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
11. Korzystanie z terenu wypoczynku letniego i kąpieliska dostępne jest 
dla każdego z wyjątkiem osób znajdujących się w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży nie ponosi odpowiedzial-
ności za pieniądze, rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione bez 
należytego zabezpieczenia na terenie wypoczynku letniego i kąpieliska.
13. Kąpiel może odbywać się tylko w obecności ratownika wodnego w miej-
scach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. 
Ratownikami są osoby ubrane w jednolite stroje w kolorach organizacyj-
nych z napisem RATOWNIK.
14. Ratownicy sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regula-
minu.

15. Ratownicy mają obowiązek wezwać Policję w celu usunięcia 
osób które swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu korzy-
stających z kąpieli i naruszają porządek publiczny oraz przepisy 
niniejszego regulaminu lub znajdują się pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających.
16. Na wezwanie ratownika, bez względu na okoliczności, korzy-
stający z kąpieli obowiązani są niezwłocznie wyjść z wody.
17. Osoby korzystające z terenu wypoczynku letniego i kąpieliska 
nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób 
kąpiących się i przebywających na plaży. 
W szczególności zabrania się:
1) korzystania z kąpieli poza miejscami wyznaczonymi;
2) skakania do wody z pomostu;
3) nurkowania bez asekuracji i nadzoru instruktora;
4) połowu ryb z brzegu i pomostu;
5) hałasowania, a także używania sprzętu nagłaśniającego;
6) wprowadzania na teren wypoczynku letniego i do wody zwierząt;
7) rozpalania ognisk i grillowania oraz zaśmiecania terenu, a także 
pozostawiania palących się przedmiotów;
8) naruszania praw osób trzecich współposiadających zbiornik wod-
ny poprzez m.in. wpływanie kajakami, rowerami wodnymi i innego 
rodzaju sprzętem poza obszar wodny stanowiący własność MOSiR 
w Chodzieży oznakowany bojami.
18. Zabrania się wnoszenia i używania materiałów pirotechnicz-
nych, wybuchowych oraz szkodliwych substancji chemicznych na 
teren wypoczynku letniego i kąpieliska.
19. Na obszarze wodnym w granicach wytyczonych pomostami obo-
wiązuje całkowity zakaz używania sprzętu pływającego o napędzie 
mechanicznym. 
Zakaz nie dotyczy sprzętu ratowniczego w trakcie pełnienia służby.
20. Zabrania się pływania rowerkami wodnymi, łodziami, kajakami 
i innym sprzętem pływającym, w odległości mniejszej niż 20 me-
trów od granicy oznakowanego obszaru kąpieliska.
21. Korzystający z terenu wypoczynku letniego i kąpieliska pono-
szą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane osobom trze-
cim, w tym za majątek MOSiR w Chodzieży stanowiący wyposażenie 
terenu wypoczynku letniego i kąpieliska. Za szkody spowodowane 
przez osobę małoletnią odpowiada jego opiekun.
22. MOSiR w Chodzieży nie odpowiada za wypadki spowodowane 
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
23. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania terenu wypoczynku 
letniego i kąpieliska przyjmuje Dyrektor MOSiR w Chodzieży w każ-
dy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie MOSIR 
w Chodzieży, ul. Staszica 12
24. W stosunku do osób niszczących sprzęt lub wyposażenie oraz 
naruszających niniejszy regulamin będą podejmowane działania 
karno-administracyjne określone odrębnymi przepisami prawa.
25. Wszystkim korzystającym z kąpieliska życzymy przyjemnego  
i bezpiecznego wypoczynku.

Dyrektor MOSiR


