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Kąpielisko jest wyznaczonym obszarem wodnym wraz z przyległą do tego obszaru plażą. Zarządcą tego
terenu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu.
Kąpielisko czynne jest codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. od 10:00 do godz. 18:00. W tym
czasie kąpielisko jest dozorowane przez Ratowników Wodnych.
Ratownikiem jest osoba ubrana w koszulkę koloru żółtego z napisem Ratownik Wodny, spodenki
koloru czerwonego oraz posiadająca identyfikator.
Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu i poleceń
ratowników.
Na terenie kąpieliska wydzielone są strefy:
 Brodzik dla dzieci – kolor biały
 Dla nie umiejących pływać – koniec strefy oznaczony jest kolorem czerwonym
 Dla umiejących pływać – koniec strefy oznaczony jest kolorem żółtym
Osoby pływające, kąpiące się są zobowiązane do dostosowania umiejętności pływackich do stref
pływania oraz bezwzględnego przestrzegania wyznaczonych stref. Nie dozwolone jest wypływanie
poza żółte boje.
O możliwości lub zakazie kąpieli informują flagi:
 Biała – kąpiel dozwolona
 Czerwona – kąpiel zabroniona
Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska i kąpać się tylko pod opieką osoby
dorosłej.
Zabrania się wstępu na terem plaży osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających.
Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu lub innych środków
odurzających. Zakaz obowiązuje również po zakończeniu pracy ratowników.
Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zalecamy wzajemną obserwację i asekurację a w
razie potrzeby wezwanie pomocy.
Niedozwolone jest wchodzenie do wody wbrew zakazowi ratownika, popychanie innych osób do
wody, leżakowanie na pomostach lub boiskach sportowych, wpływanie na teren kąpieliska jachtami,
kajakami, łodziami i innym sprzętem pływającym oraz niszczenia tablic informacyjnych , sprzętu i
urządzeń znajdujących się na terenie kąpieliska.
Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz ruchu pojazdów spalinowych oraz zakaz biwakowania i palenia
ognisk.
Na terenie kąpieliska obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
Ze zjeżdżalni należy korzystać w sposób bezpieczny i pojedynczo, zachowując kierunek zjazdu nogami
w dół.
Wszelkie śmieci należy wyrzucać do koszy lub zabierać ze sobą.
Osoby naruszające regulamin będą usuwane z terenu kąpieliska. W przypadku nie dostosowania się do
obowiązujących przepisów ratownik jest zobowiązany powiadomić Policję.
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania kąpieliska należy składać na piśmie do zarządcy
kąpieliska na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, 74-300 Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5. Skargi i
wnioski składane anonimowo lub telefonicznie nie będą rozpatrywane.

