
REGULAMIN  

KĄPIELISKA „ŚMIESZEK” W ŻORACH    
 

Właścicielem kąpieliska jest miasto Żory 

Administratorem oraz zarządzającym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 

 

1. Każda osoba korzystająca z kąpieliska ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów 

niniejszego regulaminu oraz do bezpiecznego zachowywania się na terenie kąpieliska. Korzystanie                    

z kąpieliska odbywa się z uwzględnianiem obowiązujących przepisów prawa oraz na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren kąpieliska zapoznała się z postanowieniami 

niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego jego przestrzegania. 

3. Kąpielisko obejmuje wyznaczony bojami połączonymi liną z koralikami obszar wodny oraz 

przyległy teren rekreacyjny wraz z piaszczystymi plażami. Z terenu kąpieliska wyłączony jest 

zalesiony obszar przyległy do plaży głównej (naprzeciw stref przeznaczonych do kąpieli), który 

jest własnością prywatną.  

4. Kąpielisko czynne jest codziennie od 25 czerwca do 31 sierpnia, w godzinach od 10.00 do 19.00. 

5. Ustala się następujące strefy przeznaczone do kąpieli: 

• strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami i koralikami koloru czerwonego, 

• strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami i koralikami koloru żółtego, 

• wydzielony i oznaczony brodzik dla dzieci. 

6. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: 

• flaga biała – kąpiel dozwolona, 

• flaga czerwona – zakaz kąpieli, 

• brak flag – oznacza brak dyżuru ratowniczego, co jest równoznaczne z brakiem nadzoru ze 

strony ratowników (kąpielisko jest niestrzeżone). 

7. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe: 

• seria krótkich gwizdków – sygnał ostrzegawczy, 

• seria trzech długich gwizdków – sygnał natychmiastowego wyjścia z wody, 

• tuba głosowa – sygnalizacja ostrzegawczo-informacyjna. 

8. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są: 

• ratownicy pełniący dyżur, 

• opiekunowie grup zorganizowanych. 

9. Ratownicy pełniący dyżur na kąpielisku ubrani są w stroje koloru czerwonego z napisem 

RATOWNIK. 

10. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom                     

i nakazom wydanym przez ratownika. Ratownik ma prawo żądać opuszczenia kąpieliska przez 

osoby nie zachowujące postanowień niniejszego regulaminu. 



11. Ratownik wodny prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy 

publicznych. 

12. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. 

13. Uprasza się by osoby będące w stanie nietrzeźwości lub będące pod wpływem środka 

odurzającego nie korzystały z kąpieliska. 

14. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką rodziców lub 

pełnoletniego opiekuna. 

15. Zaleca się, aby jedna osoba dorosła miała pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat 7. 

16. Korzystanie z kąpieli może odbywać się indywidualnie lub grupowo. 

17. Zaleca się, aby grupa pływająca liczyła nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą 

zajęcia. 

18. Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi 

podopiecznymi i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie podczas pobytu na kąpielisku. 

19. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych i po ich zakończeniu każdy prowadzący ma obowiązek 

przeprowadzenia zbiórki oraz zgłaszania przybycia i wyjścia grupy ratownikowi. 

20. Zaleca się, aby grupy zorganizowane korzystające z kąpieliska przebywały w obecności własnego 

ratownika. 

21. Zaleca się, aby uczestnicy grup zorganizowanych byli oznaczeni w sposób jednolity, np. czepki, 

chusty, czapeczki. 

22. Prowadzący zajęcia mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i nie zakłócający pracy 

ratowników. 

23. Zaleca się, aby osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki przebywały na terenie 

kąpieliska w towarzystwie opiekuna. 

24. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się 

wyjście z wody. 

25. Na terenie kąpieliska zabrania się: 

• zachowywania się w sposób sprzeczny z normami etycznymi i moralnymi, 

• zabaw i gier w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych, 

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

flaga czerwona, 

• przekraczania strefy oznaczonej bojami i koralikami koloru żółtego, 

• pływania pod pomostami, 

• biegania po pomostach, 

• wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika, 

• wrzucania i wpychania do wody innych osób, 

• zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu, 

• zanieczyszczania wody, 



• wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, 

• używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny 

osobistej, 

• niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska, 

• pływania na materacach lub innych sprzętach utrzymujących ciało na wodzie (dopuszcza się 

korzystanie z ww. sprzętu tylko w strefie kąpieliska dla niepływających). 

26. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz: 

• wstępu ze zwierzętami, 

• grillowania i palenia ognisk (z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez administratora), 

• wjazdu na rowerach, motorowerach oraz poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi 

(parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscach wyznaczonych przez 

administratora). 

27. Zarządzający kąpieliskiem nie odpowiada za: 

• przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska, 

• zniszczenia mienia korzystających z kąpieliska wynikłe z przyczyn niezależnych od 

zarządzającego. 

28. Osoby niszczące wyposażenie kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni 

opiekunowie. 

29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z kąpieliska,  

a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego. 

30. Zarządzający i właściciel nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania 

przepisów niniejszego regulaminu lub nieostrożne zachowania się uczestników. 

31. Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części kąpieliska. 

32. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz uprawnieni pracownicy 

zarządzającego, a także pracownicy ochrony. 

33. Skargi i wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (44-240 Żory,  

ul. Wolności 36 A). 

 


