
  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 2/2018 

  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

  w Krośnie Odrzańskim 

  z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Regulamin kąpieliska w Łochowicach nad jeziorem Glibiel 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania z kąpieliska w miejscowości 

Łochowice nad jeziorem Glibiel, zwanego dalej kąpieliskiem. 

2. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników w okresie sezonu określonego Uchwałą 

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w godz. 10.00 – 18.00, ale tylko w oznaczonej 

strefie. Poza tą strefą kąpielisko jest niestrzeżone. 

3. Warunkiem korzystania z kąpieliska jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem  

i jego przestrzeganie. 

4. Każda osoba korzystająca z kąpieliska obowiązana jest posiadać ważny bilet wstępu, 

podporządkować się przepisom niniejszego regulaminu, poleceniom ratowników oraz 

pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

5. Dowód wniesienia opłaty należy zachować i przestawić do kontroli na żądanie obsługi 

kąpieliska. 

6. Sygnalizacja flagowa: 

a) biała – oznacza zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska, 

b) czerwona – absolutny zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych, 

c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli, brak służb ratowniczych. 

7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z usług kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

8. Zabrania się pozostawiania na terenie kąpieliska dzieci bez nadzoru. 

9. Grupy zorganizowane przed wejściem na kąpielisko zobowiązane są zgłosić się do 

ratownika. 

10. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz 

sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie 

kąpieliska poza wydzielonymi punktami gastronomicznymi. 

11. Ratownicy dozorują włącznie obszar przeznaczony do kąpieli oznaczony: 

a) bojami czerwonymi – dla nieumiejących pływać, 

b) bojami żółtymi i granicami wewnętrznymi pomostu – dla umiejących pływać. 

Kąpiel poza tym obszarem odbywa się na własną odpowiedzialność. 

12. Na terenie kąpieliska czynne są: 

a) wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego, 

b) sanitariaty, 

c) punkt ratowniczy i medyczny, 

d) pole namiotowe i campingowe, 

e) pole zabaw. 

13. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje za osobną opłatą. 



14. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie kąpieliska z wyjątkiem wyznaczonych 

stanowisk ratowniczych, dróg dojazdowych, ścieżek, boisk oraz miejsc wydzielonych 

jako służbowe i doraźnie zarezerwowanych przez administratora oraz 

wydzierżawionych/wynajętych. 

15. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację,  

a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. 

16. Osobom korzystającym z kąpieliska nie wolno powodować sytuacji zagrażających ich 

bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób. 

17. Ratownikami są osoby posiadające uprawnienia, noszące ubiór w jednolitym 

i wyraźnie oznaczonym kolorze z emblematami WOPR i napisem ratownik. 

18. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń 

ratowników i pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na 

terenie kąpieliska, a także za rzeczy pozostawione przez korzystających. 

20. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

a) przekraczać granicy strefy wyznaczonej dla pływających, 

b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest czerwona flaga, 

c) wykonywać skoków do wody z innych miejsc niż wyznaczone, 

d) niszczyć urządzeń i wyposażenia kąpieliska, 

e) wchodzić lub przechodzić przez ogrodzenia, 

f) wchodzić na wyznaczone stanowiska ratownicze. 

g) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: zakłócać spokoju, 

popychać i wrzucać innych osób do wody, jeździć rowerem po pomostach, malować  

i pisać po konstrukcjach kąpieliska. 

h) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, zaśmiecać i brudzić terenu 

kąpieliska, używać mydła, szamponów i środków chemicznych na terenie kąpieliska. 

21. Zakazuję się wprowadzania i kąpania psów oraz innych zwierząt domowych na terenie 

kąpieliska. Postanowienie o zakazie wstępu nie dotyczy osób korzystających z psów 

przewodników. 

22. Zabrania się grillowania i rozpalania ognisk na pomostach i na terenie całej plaży. 

Grillowanie jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych. 

23. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na kąpielisku,  

a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb 

porządkowych lub pracowników będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

24. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

25. Podaje się do powszechnej wiadomości, że kąpielisko jest obszarem monitorowanym. 

26. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące obsługi i funkcjonowania można składać 

kierownikowi Hali Sportowo – Widowiskowej lub w sekretariacie Ośrodka Sport  

i rekreacji, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie. 

 

 


