
KĄPIELISKO MIEJSKIE - STAWY WALCZEWSKIEGO 

REGULAMIN 

1. Kąpielisko Miejskie – STAWY WALCZEWSKIEGO jest strzeżone w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku w godzinach 9:00-

20:00, gdy jest wywieszona biała flaga. OSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się w innych terminach i godzinach. 

2. Kolory flag oznaczają: 

- biała – kąpiel dozwolona 

- czerwona – zakaz kąpieli 

3. Korzystanie z obiektu jest ogólnodostępne i bezpłatne. 

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Stawów Walczewskiego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, z jej stałym nadzorem. 

5. Grupy zorganizowane mogą wejść do wody tylko po konsultacji opiekuna z ratownikiem. 

6. Akwen strzeżony podzielony jest na 2 strefy: 

- dla osób nieumiejących pływać oznaczoną bojami koloru czerwonego o głębokości do 1,2 m 

- dla osób potrafiących pływać oznaczoną bojami koloru żółtego, głębokość do 2,5 m 

7. Stały nadzór nad bezpieczeństwem sprawują ratownicy noszący żółte bądź czerwone stroje z emblematem WOPR. Wszystkie osoby 

znajdujące się na Kąpielisku zobowiązane są stosować się ściśle do poleceń ratowników. 

8. Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty pozostawione na terenie 

Stawów Walczewskiego. 

9. Zabrania się wstępu, przebywania oraz kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

10. Osobom przebywającym na terenie Kąpieliska nie wolno: 

- przekraczać stref wyznaczonych do kąpieli 

- wchodzić do wody gdy jest wywieszona czerwona flaga 

- niszczyć urządzeń i sprzętu będących na wyposażeniu obiektu 

- spożywać alkoholu i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu 

- używać w czasie kąpieli mydła, szamponu czy innych środków higieny osobistej 

- wprowadzać psów i innych zwierząt 

- zanieczyszczać wody i plaży 

- zakłócać spokoju oraz wypoczynku innych osób 

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z miejsca wykorzystywanego do kąpieli i terenu 

przyległego, niezależnie od skierowania sprawy na drogę sądową. 

12. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają w kompetencji dyżurujących ratowników.  

Jakość wody: 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Ul. Żwirki i Wigury 10  

Tel 22 755 57 76, 22 755 59 51 

 

Główny Inspektorat Sanitarny 

Serwis kąpieliskowy: sk.gis.gov.pl 

 

 

Urząd Miejski: 

 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 12A, Tel 22 755 55 34, grodzisk.pl 

 

Organizator Kąpieliska: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki 

ul. Montwiłła 41 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

www.grodzisksport.pl 

Tel 22 755 69 51 


