
REGULAMIN KĄPIELISKA „RUSAŁKA”

1. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Chwiałkowskiego 34.

2. Kąpielisko jest ogólnodostępne i strzeżone w godz. od 1000 do 1800.
3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze.
4. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

a) flaga biała – zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
dyżur służb ratowniczych,

b) flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

5. Osoby korzystające z kąpieliska i plaży zobowiązane są ściśle stosować się 
do poleceń ratowników.

6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 
oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
na terenie kąpieliska i plaży.

8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska i plaży nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest czerwona flaga,
c) korzystać ze sprzętu pływającego,
d) wnosić do wody szklanych opakowań,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

 skakać z pomostu, popychać i wrzucać innych do wody,
 leżakować w obrębie stanowisk ratowników,

f) grillować,
g) niszczyć obiektów budowlanych,
h) zaśmiecać i brudzić terenu.

9. Na teren kąpieliska i plaży nie wolno wprowadzać psów oraz innych zwierząt.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na 

terenie kąpieliska i plaży.
11.O działaniach osób naruszających porządek publiczny lub przepisy 

niniejszego regulaminu powiadamiane będą odpowiednie służby porządkowe.
12.Osoby niszczące obiekty budowlane i sprzęt znajdujący się na terenie 

kąpieliska i plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.

13.Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji.

DYREKTOR POZNAŃSKICH OŚRODKÓW
SPORTU I REKREACJI

(piktogramy dot. zakazu wprowadzania psów, grillowania i zaśmiecania terenu;
telefony alarmowe)



REGULAMIN KĄPIELISKA „STRZESZYNEK”

1. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Chwiałkowskiego 34.

2. Kąpielisko jest ogólnodostępne i strzeżone w godz. od 1000 do 1800.
3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze.
4. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

a) flaga biała – zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
dyżur służb ratowniczych,

b) flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

5. Osoby korzystające z kąpieliska i plaży zobowiązane są ściśle stosować się 
do poleceń ratowników.

6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 
oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
na terenie kąpieliska i plaży.

8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska i plaży nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest czerwona flaga,
c) korzystać ze sprzętu pływającego,
d) wnosić do wody szklanych opakowań,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

 skakać z pomostu, popychać i wrzucać innych do wody,
 leżakować w obrębie stanowisk ratowników,

f) grillować,
g) niszczyć obiektów budowlanych,
h) zaśmiecać i brudzić terenu.

9. Na teren kąpieliska i plaży nie wolno wprowadzać psów oraz innych zwierząt.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na 

terenie kąpieliska i plaży.
11.O działaniach osób naruszających porządek publiczny lub przepisy 

niniejszego regulaminu powiadamiane będą odpowiednie służby porządkowe.
12.Osoby niszczące obiekty budowlane i sprzęt znajdujący się na terenie 

kąpieliska i plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.

13.Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji.

DYREKTOR POZNAŃSKICH OŚRODKÓW
SPORTU I REKREACJI

(piktogramy dot. zakazu wprowadzania psów, grillowania i zaśmiecania terenu;
telefony alarmowe)



REGULAMIN KĄPIELISKA „KRZYŻOWNIKI”

1. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Chwiałkowskiego 34.

2. Kąpielisko jest ogólnodostępne i strzeżone w godz. od 1000 do 1800.
3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze.
4. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

a) flaga biała – zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
dyżur służb ratowniczych,

b) flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

5. Osoby korzystające z kąpieliska i plaży zobowiązane są ściśle stosować się 
do poleceń ratowników.

6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 
oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
na terenie kąpieliska i plaży.

8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska i plaży nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest czerwona flaga,
c) korzystać ze sprzętu pływającego,
d) wnosić do wody szklanych opakowań,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

 popychać i wrzucać innych do wody,
 leżakować w obrębie stanowisk ratowników,

f) grillować,
g) niszczyć obiektów budowlanych,
h) zaśmiecać i brudzić terenu.

9. Na teren kąpieliska i plaży nie wolno wprowadzać psów oraz innych zwierząt.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na 

terenie kąpieliska i plaży.
11.O działaniach osób naruszających porządek publiczny lub przepisy 

niniejszego regulaminu powiadamiane będą odpowiednie służby porządkowe.
12.Osoby niszczące obiekty budowlane i sprzęt znajdujący się na terenie 

kąpieliska i plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.

13.Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji.

DYREKTOR POZNAŃSKICH OŚRODKÓW
SPORTU I REKREACJI

(piktogramy dot. zakazu wprowadzania psów, grillowania i zaśmiecania terenu;
telefony alarmowe)



REGULAMIN KĄPIELISKA „MALTA”

1. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Chwiałkowskiego 34.

2. Kąpielisko jest ogólnodostępne i strzeżone w godz. od 1000 do 1800.
3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze.
4. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa:

a) flaga biała – zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
dyżur służb ratowniczych,

b) flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak służb ratowniczych.

5. Osoby korzystające z kąpieliska i plaży zobowiązane są ściśle stosować się 
do poleceń ratowników.

6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży 
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 
oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 
na terenie kąpieliska i plaży.

8. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska i plaży nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest czerwona flaga,
c) korzystać ze sprzętu pływającego,
d) wnosić do wody szklanych opakowań,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

 skakać z pomostu, popychać i wrzucać innych do wody,
 leżakować w obrębie stanowisk ratowników,

f) grillować,
g) niszczyć obiektów budowlanych,
h) zaśmiecać i brudzić terenu.

9. Na teren kąpieliska i plaży nie wolno wprowadzać psów oraz innych zwierząt.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na 

terenie kąpieliska i plaży.
11.O działaniach osób naruszających porządek publiczny lub przepisy 

niniejszego regulaminu powiadamiane będą odpowiednie służby porządkowe.
12.Osoby niszczące obiekty budowlane i sprzęt znajdujący się na terenie 

kąpieliska i plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody.

13.Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji.

DYREKTOR POZNAŃSKICH OŚRODKÓW
SPORTU I REKREACJI

(piktogramy dot. zakazu wprowadzania psów, grillowania i zaśmiecania terenu;
telefony alarmowe)



REGULAMIN MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI „KASKADA”

1. Organizatorem miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Miasto Poznań, 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Samorządowy Zakład Budżetowy 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 34.

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest ogólnodostępne i strzeżone w godz. 
od 1000 do 1800.

3. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze.
4. Na miejscu wykorzystywanym do kąpieli obowiązuje następująca sygnalizacja 

flagowa:
a) flaga biała – zezwolenie na kąpiel w ramach regulaminu i granic miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
b) flaga czerwona – absolutny zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – miejsce wykorzystywane do kąpieli nieczynne, brak służb 

ratowniczych.
5. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży 

zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli i plaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, 

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

8. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
i plaży nie wolno:
a) przekraczać granicy strefy dla umiejących pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym 

wywieszona jest czerwona flaga,
c) korzystać ze sprzętu pływającego,
d) wnosić do wody szklanych opakowań,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

 skakać z pomostu, popychać i wrzucać innych do wody,
 leżakować w obrębie stanowisk ratowników,

f) grillować,
g) niszczyć obiektów budowlanych,
h) zaśmiecać i brudzić terenu.

9. Na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży nie wolno wprowadzać 
psów oraz innych zwierząt.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na 
terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży.

11.O działaniach osób naruszających porządek publiczny lub przepisy 
niniejszego regulaminu powiadamiane będą odpowiednie służby porządkowe.

12.Osoby niszczące obiekty budowlane i sprzęt znajdujący się na terenie miejsca
wykorzystywanego do kąpieli i plaży ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.

13.Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu 
i Rekreacji.

DYREKTOR POZNAŃSKICH OŚRODKÓW
SPORTU I REKREACJI

(piktogramy dot. zakazu wprowadzania psów, grillowania i zaśmiecania terenu;
telefony alarmowe)


