Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego “Deczno”
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Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 10.00 19:00, gdy wywieszona jest flaga.
Ośrodek Wypoczynkowy ,, Deczno” jest otwarty w godzinach od 9:00 22:00.
Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 6:00.
Sygnalizacja wzrokowa:
 Flaga biała kąpiel dozwolona
 Flaga czerwona zakaz kapieli
 Brak flagi kąpielisko niestrzeżone, kąpiel na własną odpowiedzialność
5. Sygnalizacja alarmowa:
 trzy długie sygnały gwizdka,
 wywieszona czerwona flaga
6. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Czystość wody na kąpielisku jest stale monitorowana przez odpowiednie służby
sanepidemiologiczne.
8. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii, itp. proszeni są o zgłoszenie
grup do kierownika zespołu ratowniczego.
9. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osób, których stan wskazuje na
spożycie alkoholu lub środków odurzających.
10. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska Ośrodek Wypoczynkowy
nie ponosi odpowiedzialności.
11. Akwen strzeżony podzielono na:
 brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm;
 strefę dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczoną kolorem żółtym;
 strefę o głębokości do 4 m oznaczoną kolorem czerwonym
12. Wypływanie poza obszar kąpieliska jest zabronione.
13. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w
wodzie, a także korzystać z kąpieli w jeziorze najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
14. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną
obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
15. Ratownikami są wyłącznie osoby noszące ubiór z emblematami WOPR i RATOWNIK.
16. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń
ratownika.
17. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:
 przekraczać stref wyznaczonych kąpieliska
 wchodzić do wody wbrew poleceniom ratownika
 niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska
 zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać,
wrzucać inne osoby do wody oraz wykonywać skoków niebezpiecznych
 zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska oraz plaż
 wprowadzania rowerów na teren plaży

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, w tym piwa ( napoje zakupione na
terenie Ośrodka należy spożywać w obrębie baru)
 palenia papierosów i używania niedozwolonych środków odurzających
 wprowadzania zwierząt
 przenoszenia, przestawiania wyposażenia Ośrodka bez zgody Kierownika
 zakaz gry w piłkę nożną, siatkową, rugby na terenie kąpieliska podczas przebywania na
niej innych plażowiczów
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane
będą z terenu kąpieliska i Ośrodka Wypoczynkowego niezależnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
19. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska oraz Ośrodka
Wypoczynkowego ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody
(cennik przy wypożyczalni).
20. Przebywanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,, Deczno” jest równoznaczne z
akceptacją regulaminów Ośrodka i podporządkowaniu się zaleceniom Kierownika oraz
obsługi ośrodka.
21. Propozycje i uwagi prosimy wpisywać do książki skarg i wniosków lub zgłaszać
kierownikowi Ośrodka Wypoczynkowego Deczno.
Kierownik O.W.

