
 

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POLA BIWAKOWEGO 

ZASADY OGÓLNE 

1. Ogranicz poruszanie się samochodem oraz innym tego typu pojazdem po terenach rekreacyjnych do niezbędnego minimum. 
2. Pamiętaj! Cisza nocna w godzinach od 24.00 do 6.00 (z wyjątkiem imprez plenerowych). 
3. Jeśli masz psa to wyprowadzaj go wyłącznie na smyczy, chyba, że jest to pies rasy uznawanej za agresywną lub pies o wysokości 

w kłębie ponad 30 cm to powinien ponadto mieć założony kaganiec. Nie można wyprowadzać psa na teren plaży i kąpieliska. 
4. Ognisko? Dlaczego nie? Tylko przed jego urządzeniem spytaj się o pozwolenie Administratora, który to wskaże ci na nie miejsce. 

5. Dla swojej i innych korzystających osób z pola biwakowego wygody i udanego wypoczynku utrzymuj miejsce biwakowania w 
należytej czystości i porządku oraz przestrzegaj przepisów przeciwpożarowych. 

 
KĄPIELISKO 

1. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach od 10.00 do 18.00. 

2. Flagi wywieszone na maszcie przy kąpielisk oznaczają: 
a) biała – kąpiel dozwolona, 

b) czerwona – zakaz kąpieli. 
3. Pamiętaj o bezpieczeństwie swoich dzieci, które mogą przebywać oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

4. Nie zapomnij założyć stroju kąpielowego, jeżeli idziesz na kąpielisko. To nie jest plaża nudystów. 
5. Najważniejszą osobą na kąpielisku jest Ratownik – słuchaj jego poleceń i: 

a) nie przekraczaj linii granicznej kąpieliska, 

b) nie wskakuj do wody z pomostu, 
c) nie wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika; 

d) nie stwarzaj zagrożeń bezpieczeństwa, nie wszczynaj fałszywych alarmów oraz nie zakłócaj spokoju i wypoczynku innym 
osobom,; 

e) nie zanieczyszczaj plaży i wody. 
6. Na kąpielisko i plażę nie wolno wjeżdżać żadnymi pojazdami mechanicznymi, nie wolno spożywać i wnosić napojów 

alkoholowych. 

7. Jeżeli jesteś pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających nie korzystaj z kąpieliska! 
 

POLE BIWAKOWE 
1. Korzystaj z urządzeń pola biwakowego w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego.2.  

2. Racjonalnie korzystaj z wody pitnej w trakcie mycia i kąpieli. 
3. Pamiętaj, że „Doba” na polu biwakowym trwa od godz. 18.00 do 18.00 dnia następnego i jeżeli chcesz przedłużyć pobyt zgłoś to 

do Administracji. 

4. Zabrania się niszczyć drzew, krzewów i zieleni pola biwakowego, okopywać namiotów oraz ogradzać lub wydzielać teren 
biwakowania bez zgody Administratora. 

 


