
Witajcie. 

Dzisiaj zachecam Was do przeczytania zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Zbliżają się 

wakacje i na pewno każdy z Was ma w planach wypoczynek nad wodą. Proszę bądzcie ostrożni i 

stosujcie sie do poniższych zasad. Nie popisujcie sie przed kolegami i nie przeceniajcie swoich  

możliwości pływackich. 

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą  

1. Pływamy tylko w miejscach dozwolonych i strzeżonych. 

2. Jeśli źle się poczujecie - wychodzimy z wody. 

3. Widząc coś niepokojącego w wodzie - wzywamy dorosłych. 

4. Nie wolno podpływać bezpośrednio do tonącego. 

5. Tonącemu zawsze podajemy przedmiot utrzymujący się na wodzie. 

6. Zawsze kąp się w grupie. 

7. W wodzie to tonący jest zawsze silniejszy. 

8. Na łódce, kajaku, motorówce używaj kamizelki ratunkowej. 

Pamiętajcie: Nie wolno samodzielnie, bez wsparcia podejmować akcji ratowniczych w wodzie. 

Przestrzegaj żelaznych zasad! 

 nie wchodź do wody bezpośrednio po spożyciu posiłku, 

 nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem, 

 nigdy nie skacz ( zwłaszcza na głowę ) do nieznanej wody, 

 zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna, 

 w trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna, 

 nie wrzucaj do wody śmieci, szkła, 

 w przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna - natychmiast wyjdź z wody, 

 pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku. 

 

FLAGI NA MORZU 

Ponieważ warunki pogodowe są zmienne, kąpiel nie zawsze jest dozwolona. Kiedy wzbrania się 

wejścia do wody oraz z jakiego powodu? O tym możemy się dowiedzieć z koloru wywieszonej, w 

widocznym miejscu, flagi. 

Informacyjne flagi znajdują się wysoko nad plażą, najczęściej w miejscu gdzie dyżuruje ratownik. Biały 

kolor oznacza, że plaża jest w danym momencie chroniona przez ratowników WOPR i można się 

kąpać. 

 

W przeciwieństwie do flagi białej czerwona zabrania kąpieli. Zostaje wywieszona wtedy, gdy 

https://rewal.net.pl/galeria/plaza-19/


temperatura wody utrzymuje się poniżej 14 st. C, gdy mamy do czynienia z ograniczoną widocznością 

(poniżej 50 m), a także, wtedy gdy prędkość wiatru przekracza piąty stopień w skali Beauforta. W 

takich okolicznościach mogą występować silne i niebezpieczne prądy wsteczne. Fala ma powyżej 70 

cm, a na jej grzbiecie pojawia się biała grzywa z piany. 

 

A oto film, który ma Was przestrzec przed skokami do wody poza wyznaczonym do tego miejscem. 

https://www.youtube.com/watch?v=O5ciG4rmuoM 

Odpoczywajcie bezpiecznie 

https://www.youtube.com/watch?v=O5ciG4rmuoM

