
Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2020  Dyrektora SCK-Zamek 

REGULAMIN KĄPIELISKA NA ZALEWIE W SZYDŁOWCU 

1. Z części zbiornika Zalew w Szydłowcu oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się 

kąpielisko. 

2. Organizatorem kąpieliska jest Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, 

ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec. 

3. Osoby, które wchodzą na teren kąpieliska zobowiązane są zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem i są zobowiązane do jego przestrzegania. 

4. Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska na Zalewie w Szydłowcu w trakcie 

epidemii SARS-CoV-2 w Polsce: 

1) nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na 

kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na 

kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną 

o zakażenie, 

2) należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość - 2 metry - od 

osób postronnych na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, 

jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska 

(z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących), 

3) należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska, 

4) należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa, 

5) zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) 

podczas kaszlu i kichania, 

6) należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych 

(koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, 

sprzęt ochronny), 

7) zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk - częste mycia rąk wodą z mydłem 

oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie 

z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku, 

8) należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych 

pojemników,  

9) nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia 

i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Kąpielisko dzieli się na: 

1) brodzik dla dzieci o głębokości wody do 40 cm, oznaczony bojami (pławami) 

w kolorze białym, 

2) strefa dla nieumiejących pływać o głębokości wody do 120 cm, oznaczony 

bojami (pławami) w kolorze czerwonym, 

3)  strefa dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m, oznaczony bojami 

(pławami) w kolorze żółtym. 

6. Kąpielisko jest otwarte w miesiącach lipiec i sierpień, codziennie w godzinach 10.00 – 

18.00, gdy wywieszona jest biała flaga. 

7. Na kąpielisku obowiązuje następująca sygnalizacja flagowa: 

1) flaga biała – kąpiel dozwolona, 

2) flaga czerwona – zakaz kąpieli, 

3) brak flagi oznacza brak dyżuru ratowniczego i zakaz kąpieli. 

8. Na terenie kąpieliska obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa: 

1) jeden gwizdek – UWAGA! 



2) Seria krótkich gwizdków – ALARM ! – nakaz opuszczenia wody. 

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

10. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych 

środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, 

wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska. 

11. Ratownikami są osoby noszące ubiór z napisem RATOWNIK. 

12. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń 

ratowników. 

13. Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację, 

a w miarę potrzeby udzielenie pomocy. 

14. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 

1) przekraczać granic stref oznaczonych bojami, 

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika, 

3) skakać do wody z pomostu, 

4) wchodzić na podwyższenia lub barierki i skakać z nich do wody, 

5) przepływać i przebywać pod pomostem, 

6) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, 

7) wrzucać do wody kamieni i innych przedmiotów mogących powodować 

zagrożenie dla osób kąpiących się i przebywających na terenie kąpieliska, 

8) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności: 

 a) popychać i wrzucać inne osoby do wody, 

b) przebywać na terenie stanowisk ratowniczych, 

c) zanieczyszczać terenu kąpieliska,  

d) biegać i jeździć po pomoście, 

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.   

16. Osoby korzystające z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, zobowiązane są do 

przestrzegania „Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu”. 

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania sądowego. 

18. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

19. Ratownicy nie świadczą usługi zabezpieczenia ratowniczego dla grup 

zorganizowanych, a jedynie umożliwiają kąpiel we wskazanych sektorach, przy 

spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu. 

20. Organizator kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe 

pozostawione na terenie kąpieliska. 

21. Wnioski i skargi przyjmuje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, Szydłowiec  

26-500, ul. Sowińskiego 2,  tel. 48 617-10-29, 48 617-02-96, fax. 48 617-10-29,             

e-mail: sekretariat@sckzamek.pl  

22. Numery alarmowe: 

Centrum Powiadomienia Ratunkowego – 112 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu – tel. (48) 617 12 19, 

telefon alarmowy – 510 121 373 

Policja – 997 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna – 998 

Gmina Szydłowiec - telefon interwencyjny - 600 223 615 

mailto:sekretariat@sckzamek.pl

