
REGULAMIN KĄPIELI 
NA BIWAKU ŻEGLARSKIM MKŻ

 W DYMACZEWIE NOWYM

1. Kąpiel odbywa się tylko w wytyczonym i zabezpieczonym obszarze wody.
2. Miejsce kąpieli powinno być każdego dnia zbadane (zgruntowane) i oznaczone linkami.
3. Dno w miejscu przeznaczonym do kąpieli musi być równe i oczyszczone z wszelkich ostrych 

przedmiotów.
4. Woda musi być czysta biologicznie i bez zanieczyszczeń mechanicznych, brzeg osłonięty od wiatru.
5. Głębokość wody wytyczonej do kąpieli powinna wynosić od 0,5m do 1,2 m.
6. Woda w czasie kąpieli musi być dostatecznie ciepła, nie pozwala się na kąpiel w temperaturze wody 

poniżej 16 0C.
7. Kąpielisko jest czynne w godzinach od 10.00 – 13.30 oraz od 15.00 – 19.00  po wywieszeniu białej 

flagi.
8. Miejsca kąpieli i grupy kąpiących się obozowiczów powinny być izolowane od innych osób nie 

będących członkami obozu.
9. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy oraz wychowawca danej grupy.
10. Osoby korzystające z kąpieli stosują się ściśle do poleceń ratownika.
11. Za ustalenie i dopilnowanie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.
12. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotów głowy, a także innych dolegliwości należy 

natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.
13. Kąpiel odbywa  się wyłącznie w zorganizowanych grupach.
14. Wyznaczona grupa wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez osobę 

kierującą kąpielą.
15. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody 

bez wiedzy i zgody ratownika  oraz opiekuna.
16. Nie zezwala się na kąpiel osobom rozgrzanym, zmęczonym, na czczo i nie wcześniej niż godzinę po 

posiłku.
17. Każde wejście i wyjście z wody musi być bezwzględnie zgłoszone ratowników. 
18. Na sygnał ALARM wszyscy natychmiast wychodzą z wody.
19. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.

Obowiązuje całkowity zakaz:
 wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,
 wpływania pod pomost oraz wypływania poza obręb kąpieliska,
 urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

20. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast powiadomić ratownika.
21. Uczestnik nieprzestrzegający wyżej wymienionego regulaminu kąpieliska na polecenie ratownika 

opuszcza kąpielisko.
22. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu.

Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.\
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
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