
REGULAMIN KĄPIELISKA NR 2  

PLAŻA MIEJSKA UL. M. M. KOLBEGO 

1. Kąpielisko prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku. 

2. Kąpielisko jest częścią obiektu Plaży Miejskiej, którego strefa oznaczona jest tablicami. 

3. Kąpielisko jest otwarte i strzeżone w sezonie letnim w godzinach od 10.00 do 18.00. 

4. Oznaczenie koloru flag: 

a) biała - zezwala na kąpiel w ramach Regulaminu i strefy Kąpieliska, 

b) czerwona - zakaz kąpieli - dyżur SŁUŻB RATOWNICZYCH, 

c) brak flagi - miejsce do kąpieli nieczynne, zakaz kąpieli, brak dyżuru SŁUŻB RATOWNICZYCH. 

5. Ratownikami są osoby noszące ubiór w z emblematami służb ratownictwa wodnego. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń 

ratowników i pozostałych służb ratowniczych. 

7. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Kąpieliska i korzystać z kąpieli tylko pod 

opieką osoby pełnoletniej. 

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących 

się w innych terminach i godzinach niż określone w pkt. 3 oraz poza wyznaczoną strefą 

Kąpieliska. 

9. Zabrania się wstępu na teren Kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 

narkotyków lub środków odurzających oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania 

wyżej wymienionych na terenie Kąpieliska.  

10. Na terenie Kąpieliska zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów. 

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawiane 

na terenie Kąpieliska. 

12. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie Kąpieliska, za wyjątkiem pomostów. 

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kąpieliska. 

14. Grupy zorganizowane zobowiązane są zgłosić swoją obecność na terenie Kąpieliska do 

ratownika.  

15. Grupy zorganizowane mogą wejść do wody tylko po uzyskaniu zgody ratownika. 

16. Zaleca się wzajemną obserwację na terenie obiektu, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy 

lub zawiadamianie ratownika. 

17. Osobom znajdującym się na terenie Kąpieliska nie wolno: 

a) przekraczać granicy oznakowanej białymi pławami (bojkami), jeżeli nie umieją pływać, 

b) wchodzić do wody w czasie, gdy jest wywieszona czerwona flaga, 

c) niszczyć urządzeń, znaków, tablic i pomostów, w tym wjeżdżać pojazdami mechanicznym 

na plażę piaszczystą i trawiastą, 

d) popychać i wrzucać inne osoby do wody, 

e) skakać do wody z wieży ratowniczej, 

f) zaśmiecać terenu Kąpieliska. 

18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane  

z terenu Kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania 

w sprawach o wykroczeniach. 

19. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia znajdujące się na Kąpielisku 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

20. Na terenie Kąpieliska obowiązuje zakaz wędkowania. 

21. Telefony alarmowe: 

a) Europejski Numer Alarmowy – 112  

b) Policja – 997  

c) Straż Pożarna – 998  

d) Pogotowie Ratunkowe - 999 


