
Załącznik Nr 6
Do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

REGULAMIN KĄPIELI I PLAŻOWANIA

Przestrzeganie niniejszego regulaminu obowiązuje wychowanków (wychowanek
nie  zapoznany  z  regulaminem  lub  odmawiający  jego  podpisania  –  nie  może
korzystać  z  kąpieli),  a  przede  wszystkim  opiekujących  się  podopiecznymi
wychowawców.

§ 1
PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, tekst ujednolicony Dz. U. 2020,
poz. 350).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002
roku (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.
1166)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych
szkołach i placówkach.

3.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  6  marca  2012  roku
w  sprawie  sposobu  oznakowania  i  zabezpieczenia  obszarów  wodnych  oraz
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012
poz. 286).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przed każdorazowym wyjściem nad jezioro, basen, wychowankowie muszą być
zapoznawani  z  poniższym  regulaminem.  Należy  także  każdorazowo  ten  fakt
odnotować w dzienniku.

2. Opiekun  grupy  musi  posiadać  telefon  komórkowy  o  numerze  znanym
kierownictwu ośrodka.

3. Każdorazowe wyjście nad jezioro, basen, opiekun grupy zgłasza przed wyjściem
kierownictwu ośrodka.

4. Opiekun grupy przed wyjściem nad jezioro, basen, upewnia się czy lekarz lub
pielęgniarka nie wydali dla podopiecznych indywidualnych zaleceń co do czasu
trwania kąpieli słonecznych oraz stosowania kremów i maści ochronnych.

5. Punkt 12 niniejszego regulaminu obowiązuje także na terenie ośrodka.

§ 3
ZASADY KĄPIELI I PLAŻOWANIA

1. Kąpiel odbywać się może wyłącznie w zorganizowanych kąpieliskach pod opieką
ratownika. 

2. Woda  w  czasie  kąpieli  musi  być  dostatecznie  ciepła.  Najodpowiedniejsza
temperatura wody do kąpieli wynosi 22˚C. Jeżeli jest niższa niż 18˚C nie można
zezwalać na kąpiel.



3. Kąpiel  powinna  odbywać  się  w  grupach  najwyżej  5  osobowych  pod  opieką
ratownika i opiekuna.

4. Czas kąpieli reguluje ratownik (10-25 minut). Odpowiednia pora dnia do kąpieli
wodnych  to  godziny:  10:00-12:00  i  15:00-17:00.  Zabrania  się  gwałtownego
wchodzenia do wody po dłuższym przebywaniu na słońcu lub znacznym wysiłku
fizycznym.

5. Przynajmniej  dwóch  wychowanków  umiejących  pływać,  obserwuje  razem  z
ratownikiem i opiekunem, kąpiących się i czuwa nad ich bezpieczeństwem.

6. Przerwa między posiłkami a kąpielą powinna wynosić od 1,5 do 2,0 godzin.
7. Początek i zakończenie kąpieli odbywa się ze sprawdzeniem stanu osobowego

podopiecznych.
8. Każde  indywidualne,  wcześniejsze  zakończenie  kąpieli  należy  obowiązkowo

zgłosić ratownikowi i opiekunowi.
9. Podczas  kąpieli  wszystkie  polecenia  ratownika  i  opiekuna  musza  być

bezwarunkowo i natychmiast wykonane.
10. Przed  korzystaniem  z  kąpieliska,  opiekun  grupy  wychowanków  uzgadnia  

z  ratownikiem sposób korzystania  z  kąpieliska,  zapewniający  bezpieczeństwo
uczestnikom. Opiekun z ratownikiem dokonuje selekcji  na umiejących pływać  
i nie umiejących pływać.

11. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego
obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym. Sprzęt pływający musi
być  wyposażony  w  odpowiedni  zestaw  ratunkowy.  \niedopuszczalne  jest
używanie sprzętu pływającego podczas silnych wiatrów.

12. Opalanie się i przebywanie na słońcu kryje w sobie niebezpieczeństwo, z którym
trzeba  się  szczególnie  liczyć.  Przez  nieodpowiednie  regulowanie  czasu
przebywania na słońcu oraz złą organizację zajęć na świeżym powietrzu, może
nastąpić stan zapalny skóry, a nawet udar słoneczny. Aby tego uniknąć kąpiele
słoneczne należy odpowiednio  dawkować (do godz.  11:00 i  po  godz.  16:00).
Korzystając  z  kąpieli  słonecznych  należy  także  mieć  nakrycie  na  głowę  
i natłuszczoną skórę.

13. Zabrania się:
1) kąpieli bez zgody ratownika i opiekuna,
2) zachowań stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych (zatapiania,

symulowania  topienia,  skoków  na  głowę  nawet  w  przypadku  zgody
ratownika),

3) wszelkich zachowań ryzykownych np. : popychania, wrzucania i wciągania
do wody,

4) przekraczania wyznaczonej strefy kąpieliska,
5) kąpieli w miejscach niedozwolonych.

14. Dolegliwości zdrowotne (zawroty i bóle głowy lub inne dolegliwości) natychmiast
należy zgłaszać do opiekuna lub ratownika.

15. W  przypadku  zauważenia  oznak  topienia  się  kolegów  lub  innej  sytuacji
zagrożenia  życia,  natychmiast  należy  alarmować  ratownika,  opiekuna  lub
najbliższe osoby dorosłe, które są zobowiązane poprowadzić akcję ratowniczą
lub zapobiegawczą.

16. Sygnały umowne – gwizdkiem:
1) zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie  – 1 gwizdek
2) koniec kąpieli -  2 gwizdki
3) alarm  - zagrożenie -  ciągły gwizdek



§ 4
CZYNNOŚCI OPIEKUNA W CZASIE KĄPIELI I PLAŻOWANIA

1. Przeprowadzić  z  podopiecznymi  odpowiednie  ćwiczenia,  aby  dokładnie
zaznajomiły się z sygnalizacją i wdrożyły do sprawnego wykonywania poleceń.

2. Czuwać nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i regulaminu korzystania  
z danego obiektu przez grupę.

3. Przed wejściem do wody i po wyjściu z niej dokładnie policzyć podopiecznych.
4. Wymagać,  aby  ratownik  przeprowadził  z  grupą  kąpiących  się  odpowiednie

ćwiczenia  posługiwania  się  sprzętem  ratowniczym  np.:  holowanie  kolejno
każdego  wychowanka  w  stronę  brzegu  przy  pomocy  koła  ratunkowego,
zamocowanego na lince.

5. Uważnie  obserwować  podopiecznych,  powierzchnię  wody,  niezwłocznie
reagować na każdy sygnał  wzywania pomocy,  ani  na chwilę  nie pozostawiać
grupy bez opieki.

6. Nie pozwalać wchodzić do wody, gdy wychowankowie są zgrzani lub zmęczeni.
7. Utrzymywać w grupie bezwzględna dyscyplinę. Szczególnie ostro reagować na

urządzanie fałszywych alarmów.
8. Czuwać, aby żaden wychowanek nie przekroczył oznaczonego miejsca kąpieli.
9. Uczestników naruszających przepisy niniejszego regulaminu relegować z terenu

kąpieliska.
10. Dopilnować, aby uczestnicy kąpieli:

1) osuszyli skórę ręcznikiem kąpielowym i zmienili mokre stroje kąpielowe na
suche,

2) wrażliwi na słońce zostali posmarowani zalecanym preparatem ochronnym,
posiadającym atest, założyli czapeczki,

3) zakończyli kąpiele słoneczne, co najmniej pół godziny przed obiadem,
4) uporządkowali miejsce plażowania.

11. W  przypadku  udaru  słonecznego  doprowadzić  jak  najszybciej  do  obniżenia
temperatury ciała (przenieść w cień,  położyć zimny okład na głowę),  wezwać
lekarza.

12. W przypadku poparzenia słonecznego smarować skórę pianką „Panhenol”, robić
okłady serwatką,  zsiadłym mlekiem,  jogurtem.  Zabieg powtarzać wielokrotnie,
dopóki stan skóry się nie poprawi.

13. W  przypadku  utonięcia  –  na  sygnał  „alarm”  wszyscy,  poza  zespołem
ratowniczym, natychmiast wychodzą z wody.

14. Nie  tracić  czasu  –  działać  –  najważniejsze  dla  poszkodowanego  bez  pulsu  
i  oddechu są pierwsze 4 minuty,  ale pomoc im udzielona musi  być fachowa.
Akcję prowadzić wg zasady ABC:
1) A – ARIWAY – udrożnienie i ułożenie,
2) B – BREATH – oddech,
3) C – CIRCULATION – krążenie (masaż serca).

15. Zasłonić  kocem  plażowym  przed  pozostałymi  wychowankami  „miejsce
reanimacji” oraz osoby udzielające pomocy.

16. Wezwać  służby  ratownicze  przy  pomocy  telefonu  komórkowego (połączenie  
z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne).

17. Zabezpieczyć miejsce wypadku (zrobić szkic lub fotografię miejsca kąpieli) dla
celów dochodzeniowych (prokuratura, służby bhp).  

18. Zawiadomić o wypadku rodziców lub opiekunów prawnych podopiecznego oraz
kierownictwo ośrodka.



19. Podjąć  działania  związane  z  ustaleniem  okoliczności  i  przyczyn  wypadku
wychowanka.

§ 5
WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW KĄPIELI I PLAŻOWANIA

Własnoręcznym podpisem stwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem kąpieli  
i plażowania, zobowiązuje się do jego  przestrzegania. 
W  przypadku  nie  przestrzegania  regulaminu  grożą  konsekwencje  dyscyplinarne  
(w  przypadku  wykroczenia  kolidującego  z  kodeksem  karnym,  sprawa  zostanie
skierowana do policji).

Lp. Uczestnik Podpis Lp. Uczestnik Podpis
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12
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