REGULAMIN KĄPIELISKA „PNIOWIEC”
1. Organizatorem kąpieliska „Pniowiec” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Rybniku, mieszczący się przy ul. Gliwickiej 72.
2. Każda osoba korzystająca z kąpieliska ma obowiązek zapoznania się i stosowania
przepisów niniejszego regulaminu oraz do bezpiecznego zachowywania się w tym
miejscu.
3. Zarówno podczas dyżuru ratowniczego jak i poza nim, korzystanie z tego miejsca
odbywa się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
4. Uznaje się, że każda osoba, która przebywa na terenie kąpieliska zapoznała się z
postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego
przestrzegania.
5. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 10:00 – 18:00, gdy jest wywieszona flaga.
6. Ustala się następujące strefy kąpieliska:
• Strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami koloru czerwonego,
• Strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami koloru żółtego,
7. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
• Flaga biała – kąpiel dozwolona,
• Flaga czerwona – zakaz kąpieli,
• Brak flagi – oznacza brak dyżuru ratowniczego, co jest równoznaczne z
brakiem nadzoru ze strony ratowników (miejsce niestrzeżone).
8. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe:
• Sygnał ostrzegawczy – seria krótkich gwizdków,
• Sygnał natychmiastowego wyjścia z wody – seria trzech długich gwizdków,
• Sygnalizacja ostrzegawczo-informacyjna – tuba głosowa
9. Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych
środków odurzających.
10. Zabrania się by osoby będące w stanie nietrzeźwości lub będące pod wpływem
środków odurzających korzystały z kąpieliska.
11. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką
rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
12. Zaleca się, aby jedna osoba dorosła miała pod opieką maksymalnie dwoje dzieci do lat
13.
13. Zaleca się, aby osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki przebywały
na terenie kąpieliska w towarzystwie opiekuna.
14. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są ratownicy pełniący dyżur.
15. Ratownicy na kąpielisku ubrani są w stroje koloru czerwonego lub żółtego z napisem
RATOWNIK.
16. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się
decyzjom i nakazom wydanym przez ratownika.
17. Ratownik ma prawo żądać opuszczenia kąpieliska przez osoby nie zachowujące
postanowień regulaminu.

18. 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.
19. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a
w razie potrzeby udzielenie pomocy.
20. Zanieczyszczenie wody w kąpielisku, w szczególności poprzez załatwianie potrzeb
fizjologicznych jest surowo zakazane pod groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej.
21. Na terenie kąpieliska zabrania się:
• Wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym
wywieszona jest flaga czerwona,
• Przekraczania strefy oznaczonej bojami koloru żółtego,
• Przekraczania granicy strefy oznaczonej czerwonymi bojami osobom nie
umiejącym pływać,
• Wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika,
• Wrzucania i wpychania do wody innych uczestników,
• Zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,
• Zanieczyszczania wody oraz wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
• Używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych
środków higieny osobistej,
• Niszczenia urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie kąpieliska,
• Prowadzenia działalności gospodarczej (w tym handlu obnośnego) na terenie
kąpieliska bez pisemnej zgody organizatora kąpieliska,
• Wstępu ze zwierzętami na teren kąpieliska.
22. Osoby korzystające z nadmuchiwanych sprzętów pływających, (np. materace, kółka
dmuchane, pływaczki itp.) mogą pływać wyłącznie do czerwonych boi, w
towarzystwie opiekuna prawnego.
23. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać
kąpiącym się wyjście z wody.
24. Organizator kąpieliska nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione na
terenie kąpieliska
25. Osoby niszczące wyposażenie kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
26. Za osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni
opiekunowie.
27. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z
terenu kąpieliska, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
28. Organizator kąpieliska nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z
nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu lub nieostrożne zachowania się
uczestników.
29. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części
kąpieliska.

30. Informuje się, iż na terenie kąpieliska znajduje się system monitoringu wizyjnego,
a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do
użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów i instrukcji.
31. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych nie odtwarza się nagrań z
monitoringu w obecności osób nieupoważnionych. Osoby te powinny zgłosić
zdarzenie odpowiednim służbom porządkowym, które wystąpią do MOSiR o
udostępnienie nagrania z kamer.
32. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz uprawnieni
pracownicy organizatora.
33. Skargi i wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku
przy ul. Gliwickiej 72
Telefony alarmowe:
Policja – 112; 997; 32 42 95 200,
Straż Miejska – 986; 32 42 27 254,
Straż Pożarna – 998; 32 43 95 80,
Pogotowie Ratunkowe – 999,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 32 42 21 000,
WOPR – 500 543 300,
MOSiR Rybnik – 32 42 27 853

Dyrektor
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