
REGULAMIN 
KĄPIELISKA  

PRZY JEZIORZE KARCZEWNIK  W CHODZIEŻY 
 

1. Kąpielisko jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży , ul. Staszica 12 
 

2. Kąpielisko jest czynne codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia w  godzinach od 10.00 do 18.00. 
 

3. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 
 

4. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, 

podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska. 
 

5. Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego kąpieliska z wyjątkiem ogrodzonego pomostu dla 

ratowników i boiska do gry w piłkę siatkową 
 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację i asekurację, a 

w miarę potrzeby udzielenie potrzeby. 
 

7. Na kąpielisku obowiązują następujące oznaczenia flag: 

 flaga biała – kąpiel dozwolona, 

 flaga czerwona – zakaz kąpieli. 
 

8. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „RATOWNIK” i czapkę ratownika. 
 

9. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników. 
 

10. Na kąpielisku wytyczno strefy dla: 

 osób nie umiejących pływać 1,2 m  

 umiejących pływać – o głębokości wody do 4 ,2 m oznaczonej bojami w kolorze czerwonym. 
 

11. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

 przekraczać oznaczonych stref dla osób umiejących pływać i nie umiejących pływać, 

 wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest 

czerwona flaga, 

 niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać 

wypoczynku innych osób, a w szczególności: pić napojów alkoholowych, zakłócać spokoju, 

wrzucać i popychać inne osoby do wody, zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska. 
 

12. Na kąpielisku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 
 

13. Osoby  naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z 

terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w 

sprawach o wykroczenia. 
 

14. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie kąpieliska dozwolone jest w miejscu 

przeznaczonym na ten cel. 
 

15. Skargi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie MOSiR w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30. 
 

16. Wszystkim korzystającym z kąpieliska życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

 

Dyrektor MOSiR 

 


