
 
Załącznik Nr 9 
do Regulaminu Obiektu Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKĄĄPPIIEELLIISSKKAA  PPOOGGOORRIIAA  IIIIII  

 

11..  Kąpielisko jest elementem infrastruktury obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych 

Pogoria przy zbiorniku Pogoria III będącego w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji 

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. 

22..  Kąpielisko jest czynne w dni powszednie od godziny 10.00 do godziny 18.00, a w soboty, 

niedziele i święta od godziny 10.00 do godziny 19.00. 

33..  Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag: 

a. flaga biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych, 

b. flaga czerwona – zakaz kąpieli, 

c. brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych. 

44..  Dzieci w wieku do ukończenia lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać 

się wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów. 

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

sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska. 

66..  Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy. 

77..  Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zalecana jest wzajemna obserwacja, 

a w miarę potrzeb udzielenie pomocy. 

88..  Ratownikami są osoby noszące ubiór oznakowany napisem RRAATTOOWWNNIIKK.. 

99..  Osobom znajdującym się na kąpielisku zabrania się: 

a. przekraczać granice strefy oznaczonej specjalnym napisem lub specjalnymi bojami: 

 boje żółte – dla nieumiejących pływać, głębokość do 120 cm, 

 boje czerwone – dla umiejących pływać, głębokość do 200 cm, 

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

jest czerwona flaga, 

c. niszczyć urządzenia oraz sprzęt kąpieliska, 

d. korzystać z kąpieli w stroju inny niż określony w punkcie 6 regulaminu, 

e. wszczynania fałszywych alarmów i prowokowania sytuacji grożących utonięciem                      

lub wypadkiem, 

f. kąpieli poza godzinami określonymi w punkcie 2 regulaminu, a w szczególności                      

w godzinach nocnych, 

g. zakłócać wypoczynek i kąpiel innym osobom, a w szczególności: 

 popychać i wrzucać inne osoby do wody, 

 pływać na materacach w obrębie kąpieliska, 



 zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska, 

 palić ogniska i grillować, 

 niszczyć oznakowania, napisy wyposażenie kąpieliska i plaży, 

 kąpieli psów i innych zwierząt domowych i gospodarskich na terenie kąpieliska. 

1100..  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

wzywane do opuszczeni terenu kąpieliska. 

1111..  Osoby niszczące sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność 

odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 

1122..  Parkowanie pojazdów w pobliżu kąpieliska dozwolone jest tylko w miejscach 

przeznaczonych na ten cel. 

1133..  Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń 

ratowników. 

1144..  Skargi i wnioski należy zgłaszać do obsługi obiektu lub sekretariatu Centrum Sportu                    

i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. 

 


