
 
 
 
Regulamin miejsca do kąpieli MOSiR w Ełku  

1. Miejsce do kąpieli jest obiektem będącym w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Ełku. 

2. Miejsce do kąpieli jest otwarte i strzeżone w godz. od 1000 do 1800 
3. Oznaczenie flag: 

 biała -  zezwala na kąpiel w ramach Regulaminu i granic miejsca do kąpieli, 
 czerwona - zakaz kąpieli - dyżur SŁUŻB RATOWNICZYCH, 
 brak flagi -  miejsce do kąpieli nieczynne, zakaz kąpieli, brak dyżuru SŁUŻB 

RATOWNICZYCH. 
4. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie 

pod opieką dorosłych. 
5. Zabrania się wstępu na teren miejsca do kąpieli osobom, których stan wskazuje na spożycie 

alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych na terenie 
miejsca do kąpieli. 

6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie miejsca do kąpieli, kierownictwo tego 
obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca do kąpieli, za wyjątkiem pomostów. 
8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę 

potrzeby udzielenie pomocy. 
9. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK i stosowny 

identyfikator. 
10. Osoby korzystające  z miejsca do kąpieli obowiązane są ściśle stosować się do poleceń 

ratowników. 
11. Grupy zorganizowane mogą korzystać z miejsca do kąpieli tylko z własnym ratownikiem. 
12. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren miejsca do kąpieli. 
13. Zabrania się wędkowania z pomostów. 
14. Osobom znajdującym się na terenie miejsca do kąpieli nie wolno: 

a. przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać, 
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest 

flaga czerwona, 
c. niszczyć urządzeń i sprzętu miejsca do kąpieli, 
d. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: 

 zakłócać spokój, popychać i wrzucać inne osoby do wody, 
 skakać do wody z pomostów, 
 leżakować i biegać po pomostach, 
 zaśmiecać i brudzić teren miejsca do kąpieli, 
 niszczyć znaki żeglugowe odgradzające miejsce do kąpieli od szlaku 

żeglugowego wód otwartych lub miejsca, w których kąpiel jest zabroniona. 
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszeg Regulaminu będą usuwane z 

terenu miejsca do kąpieli , niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 
postępowania  
w sprawach o wykroczeniach. 



16. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia miejsca do kąpieli ponoszą  
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

17. Parkowanie pojazdów mechanicznych na terenie miejsca do kąpieli dozwolone jest w miejscach 
do tego przeznaczonych. 

18. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi- gospodarzowi obiektu miejsca do kąpieli, którego 
biuro znajduje się w budynku recepcji Kempingu Nr 62 MOSiR w Ełku przy ul. Parkowej 9. 

19. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji Kempingu Nr 62, MOSiR w Ełku przy ul. 
Parkowej 9. 

 
Wszelkie informacje: MOSiR w Ełku 
ul. Piłsudskiego 29 
Tel. 87 621 64 80, Tel/Fax 87 610 38 38 
www.mosir.elk.com.pl 
e-mail: mosir@elk.com.pl 


