
REGULAMIN MIEJSCA DO KĄPIELI DLA MORSÓW 

1. Miejsce do kąpieli jest strzeżone przez ratowników wodnych w każdą sobotę w okresie od 

7.12.2019 r. do 29.02.2020 r. w godzinach 10:00-11:00. Usługi ratownicze świadczy Krakowskie 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe posiadające administracyjną zgodę Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jako podmiot uprawniony do ratownictwa wodnego zgodnie 

z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (decyzja nr 11/2014 

z dnia 27 lutego 2014 r.). 

 

2. Za teren miejsca do kąpieli odpowiedzialny jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

3. Miejsce do kąpieli wytyczone jest przy pomocy boi. 

4. Miejsce do kąpieli jest we władaniu miejskim i nie są pobierane opłaty za wstęp na jego teren.  

5. Z miejsca do kąpieli można korzystać w godzinach jego otwarcia, poza tymi godzinami 

obowiązuje zakaz kąpieli. 

6. Zarządzający terenem nie odpowiada za przedmioty pozostawione na miejscu do kąpieli. 

7. Dzieci do 15 roku życia mogą przebywać na terenie miejsca do kąpieli tylko i wyłącznie pod 

opieką osób pełnoletnich. 

8. Do wody należy wchodzić po uprzedniej rozgrzewce.  

 

9. Podczas kąpieli zalecane jest korzystanie z czapki, rękawiczek oraz odpowiedniego obuwia. 

10. Na teren miejsca do kąpieli zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych. 

11. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast informować o tym fakcie 

ratowników wodnych dyżurujących na miejscu do kąpieli. 

12. Osoby korzystające z miejsca do kąpieli winny stosować się do poleceń ratowników. 

13. Miejsce do kąpieli może zostać zamknięte przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

14. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator ogranicza ilość osób jednocześnie 

przebywających w wodzie do 20 osób. 

15. Udział w kąpieli jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność, z uwzględnieniem aktualnego 

stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz braku przeciwwskazań.  

16. Zabrania się wychodzenia poza ustalony obszar miejsca do kąpieli oraz wpływania 

i wchodzenia pod lód. 

17. Na terenie miejsca do kąpieli zabronione jest:  

- mycie ciała oraz stosowanie środków higieny, 

- niszczenie infrastruktury miejsca do kąpieli, 

- niszczenie sprzętu ratowniczego, 

- zakłócanie ciszy osób wypoczywających,  

- spożywanie alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, 

- zaśmiecanie terenu miejsca do kąpieli, 



- skakanie do wody z pomostów, 

- pływanie na sprzętach wodnych. 

18. Osoby nie stosujące się do zapisów regulaminu będą usuwane z terenu miejsca do kąpieli. 

19. Na terenie miejsca do kąpieli obowiązują dodatkowo zasady określone w Regulaminie Parku 

Miejskiego Bagry Wielkie. 

 

NUMERY ALARMOWE  

Ratownictwo wodne - Krakowskie WOPR 984   

Pogotowie 999   

Straż Pożarna 998 

Policja 997 

 

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO MORSOWANIA to między innymi: choroby serca i układu 

krążenia, zaburzenia w krążeniu krwi, nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, rozległe zmiany 

żylakowe, choroby nerek i wątroby, cukrzyca, niektóre zaburzenia psychiczne, borelioza, padaczka, itp. 

Przed kąpielą w zimnej wodzie każdy powinien się upewnić, czy nie ma zdrowotnych przeciwwskazań 

do morsowania. W razie wątpliwości lub występowania choroby przewlekłej należy skonsultować się 

z lekarzem. 

 


