
Telefon alarmowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 999
Numer Ratunkowy nad wodą: 601 100 100
Straż Gminna: 58 732 50 11

REGULAMIN KĄPIELISKA STRZEŻONEGO

1. Administratorem plaż i organizatorem kąpielisk strzeżonych w gminie Kosakowo jest Kosakowo Sport Spółka z o.o. z siedzibą w Pogórzu 
przy ul. Gen. W. Andersa 2A, tel: 58 712 17 00 
2. Kąpieliska w sezonie kąpielowym (1 lipca do 31 sierpnia) czynne są codziennie od godziny 9.00 do 17.00. 
3. Na kąpieliskach obowiązują następujące oznakowania w postaci flag wywieszanych na wieżach ratowniczych: 
a) flaga biała - kąpiel dozwolona, 
b) flaga czerwona - wchodzenie do wody i kąpiel zabroniona, 
c) brak flagi - kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych. 
4. Kąpiel dozwolona jest na kąpielisku strzeżonym w godzinach otwarcia kąpieliska w granicach wyznaczonych stref, gdy wywieszona jest flaga 
biała. 
5. Wprowadza się następujące strefy: 
a) strefę dla nieumiejących pływać oznaczona bojami w kolorze czerwonym, 
b) strefę dla umiejących pływać oznaczona bojami w kolorze żółtym.
6. Wszystkie osoby przebywające na terenie plaży i kąpieliska zobowiązane są stosować się do wywieszonych oznakowań i stref kąpieli 
oraz wykonywać polecenia ratowników. 
7. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest wywieszenie czerwonej flagi i sygnał dźwiękowy. Po usłyszeniu sygnału należy natychmiast 
wyjść z wody i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników. 
8. Osoby pełniące funkcje ratowników ubrane są w stroje z napisem „Ratownik".
9. Korzystający z plaży i kąpieliska zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zakłócający korzystania z plaży przez inne osoby. 
10. Grupy zorganizowane muszą zgłaszać obecność u starszego ratownika kąpieliska przed rozpoczęciem kąpieli. 
11. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
12. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie plaży oraz kąpieliska, z wyjątkiem stref specjalnie wydzielonych w innym celu np. boiska do gry 
w piłkę, placu zabaw dla dzieci, stref wież ratowniczych, rezerwatu i wydm itp. 
13. Osoby przebywające na terenie plaży i kąpieliska zobowiązane są do noszenia co najmniej stroju kąpielowego. 
14. Zabrania się w szczególności:
a) wstępu na teren kąpieliska i przebywania na nim oraz kąpieli osobom w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, 
b) wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych na teren plaży; palenia wyrobów tytoniowych, 
c) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie gdy wywieszona jest czerwona flaga, 
d) wchodzenia na wieże i łodzie ratunkowe, niszczenia urządzeń i sprzętu, 
e) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób, popychania, podtapiania i wrzucania do wody, 
f) pływania na pontonach, materacach itp. poza obszarem kąpieliska, 
g) korzystania ze sprzętu pływającego (w tym kajaków, rowerów wodnych, sprzętu nurkowego) w strefie wyznaczonej do kąpieli, 
h) wprowadzania na teren plaży i kąpieliska zwierząt gospodarskich lub domowych; poza sezonem kąpielowym wprowadzenie zwierząt domowych 
na plażę jest dozwolone pod warunkiem sprzątnięcia przez opiekuna odchodów pozostawionych przez zwierzę, 
i) dotykania, drażnienia, bicia czy w inny sposób prowokowania fok lub innych zwierząt odwiedzających plaże, 
j) łowienia ryb, 
k) zaśmiecania lub zabrudzania plaży i kąpieliska, przebywania w strefach ochrony przyrody i niszczenia roślinności. 
15. Osoby naruszające porządek publiczny, znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub w inny sposób
 naruszające postanowienia niniejszego regulaminu na polecenie ratownika zobowiązane są opuścić teren kąpieliska i plaży, 
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową i odpowiedzialności karnej. 
16. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 
17. Skargi i wnioski należy zgłaszać u starszego ratownika kąpieliska lub do administratora plaż. 

Dyrektor Zarządu
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