Regulamin kąpieliska i plaży
nad Jeziorem Skępskim Wielkim w Skępem
1. Właścicielem oraz Administratorem terenu kąpieliska jest Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.
2. Każda osoba znajdująca się na terenie kąpieliska zobowiązana jest do stosowania się do
zapisów niniejszego regulaminu oraz do podporządkowania się nakazom ratowników.
3. Kąpielisko jest strzeżone od 1 lipca do 31 sierpnia od godz. 10:00 do godz. 18:00,
gdy wywieszona jest biała flaga.
4. Kolory flag oznaczają:
1) biała – kąpiel dozwolona,
2) czerwona – kąpiel zabroniona,
3) brak flag – kąpielisko niestrzeżone – brak służb ratowniczych, kąpiel na własną odpowiedzialność.

5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie
pod opieką osób dorosłych.
6. Akwen strzeżony podzielono na:
1) akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony kolorem czerwonym,
2) akwen dla umiejących pływać do głębokości 4 m oznaczony kolorem żółtym.

7. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników. Ratownikami są osoby noszące ubiór
w kolorze pomarańczowym z napisem WOPR i RATOWNIK.
8. Osoby korzystające z kąpieliska są zobowiązane podporządkować się poleceniom
ratowników.
9. Na terenie kąpieliska obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
1) jeden gwizdek – UWAGA!
2) seria krótkich gwizdków – ALARM!

(nakaz opuszczenia wody).

10. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację,
a w razie potrzeby udzielenie pomocy oraz zawiadomienie służb ratowniczych.
11. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na
terenie kąpieliska.
12. Osobom przebywającym na terenie kąpieliska i plaży nad jeziorem Skępskim Wielkim
w Skępem zabrania się:
1) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
2) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu i stosowania środków odurzających,
3) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na plaży,
4) zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom,
5) wrzucania i popychania innych osób do wody,
6) biegania, jazdy po pomoście, skakania z pomostów lub barierek do wody za wyjątkiem miejsc
wskazanych przez służby ratownicze,
7) zaśmiecania terenu kąpieliska i plaży,
8) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
9) rozpalania ognisk,
10) wprowadzania psów i innych zwierząt,
11) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez zgody Administratora,
12) wędkowania,
13) dokarmiania ptactwa wodnego.

13. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska i plaży
i kierowane na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
14. W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, dodatkowe regulacje odnośnie
obostrzeń związanych z COVID-19, zostaną umieszczone na odrębnej tablicy.

