
Uchwałą nr XIII/66/07
Rady Gminy Kłodawa

 z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska w Kłodawie

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.10, art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.  Nr 142, poz.1591 z późn.
zmianami), w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz.U z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. Zmianami),uchwala co następuje

§1. Zatwierdza się Regulamin Kąpieliska w Kłodawie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

          Andrzej Legan



Załacznik nr 1 do
uchwały nr XIII/66/07

Rady Gminy Kłodawa z 27.06.2007r.

Regulamin kąpieliska w Kłodawie
Obiekt administrowany przez Urząd Gminy Kłodawa

1. Kąpielisko jest strzeŜone w sezonie letnim tj. od 25.VI do 31.VIII codziennie w godz.10:00
do 18:00.
Administrator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z
kąpieliska poza godzinami określonymi w regulaminie.

2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką dorosłych.
3. Dzieciom do lat 14  nie umiejącym pływać przebywanie na pomostach dozwolone jest tylko 

pod opieką dorosłych.
4. Ustala się nastepujące zasady korzystania z kąpieli:
• brodzik przeznaczony jest do kąpieli dla dzieci do lat 4, 
• strefa do pomostu dla dzieci do lat 14 i osób dorosłych nie umiejących pływać,
• strefa do boi czerwonych przeznaczona jest dla osób umiejących pływać.
6. Ustala się następujace kolory flag:

a) flaga biała  -  kąpiel dozwolona,
b) flaga czerwona  - absolutny zakaz kąpieli  (dyŜur ratownika)

7. Na terenie kąpieliska naleŜy:
• korzystać z urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,
• uprawiać gry i zabawy tylko w miejscach na ten cel przeznaczonych,
• stosować się do regulaminu i zarządzeń ratownika,
• na wezwanie ratownika udzielić pomocy tonącemu.
8. Na terenie kąpieliska zabrania się:
• wstępu na kąpielisko osobom, których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu,
• sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów alkoholowych oraz piwa na terenie kąpieliska,
• kąpieli poza terenem wyznaczonym,  
• wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy wystawiona jest flaga czerwona,
• wstępu na teren kąpieliska po godz. 22:00, 
• niszczenia tablic porządkowych  oraz urządzeń i sprzętu kąpieliska,
• uŜywania sprzętu ratowniczego do innych celów,
• pływania sprzętem wodnym w miejscach przeznaczonych do kąpieli, 
• zanieczyszczania terenu plaŜy i wody odpadami oraz pozostawiania szkła i innych materiałów groŜących

skaleczeniem ,
• wprowadzania zwierząt na kąpielisko oraz ich kąpania,
• zakłócania spokoju,
• popychania i wrzucania innych osób do wody,
• leŜakowania i biegania po pomostach,
• wędkowania z pomostu,
• skoków do wody z pomostu,
• wchodzenia na wieŜę ratowniczą,
• grilowania na terenie kąpieliska,
•  jeŜdŜenia po pomostach rowerami,
• wjeŜdŜania na plaŜę pojazdami mechanicznymi.
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu

kąpieliska, niezaleŜnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o
wykroczenia.

10. Za wykroczenia i szkody nieletnich odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
11. Ratownik upowaŜniony jest do legitymowania osób nie stosujących się do przepisów obowiązujacych na
terenie kąpieliska. 
12. Punkt medyczny mieści się u ratownika kąpieliska. 
13. Korzystanie z kąpieliska i plaŜy jest nieodpłatne.
14. Skargi i wnioski naleŜy zgłaszać do Urzędu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40.

Telefony alarmowe
997         -    Policja
998         -     StraŜ PoŜarna
999         -     Pogotowie Ratunkowe


