
   

Regulamin zadania pn. „Podwodna Ekologia 2022” 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem przedsięwzięcia pn. „Podwodna Ekologia 2022” jest stowarzyszenie PODWODNIK Szkoła 

Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, z siedzibą w Strzelnikach nr 17, gm. Orzysz, zwany dalej 

Organizatorem. Akcję wspiera Województwo Warmińsko-Mazurskie, zwane dalej Województwem. 

2. Celem przedsięwzięcia jest ochrona przyrody i środowiska wodnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, w szczególności Jeziora Orzysz, rzeki Orzyszy, Jeziora Ełckiego oraz Jeziora Kisajno poprzez 

zorganizowanie i przeprowadzenie akcji oczyszczania ww. akwenów, aktywizację lokalnej społeczności na 

rzecz dbania o środowisko naturalne oraz promocję idei ochrony przyrody i postaw proekologicznych. 

3. Przedsięwzięcie obejmuje organizację 4 akcji ekologicznych oczyszczania akwenów: 

a) Jeziora Orzysz w okolicy plaży miejskiej i plaży Irys, 

b) Rzeki Orzyszy od Orzysza do miejscowości Grzegorze, 

c) Jeziora Ełckiego przy promenadzie w Ełku, 

d) Jeziora Kisajno w okolicy Ośrodka Szkolenia Wodnego 15 GBZ w Giżycku.  

4. Terminy poszczególnych akcji oraz dokładne miejsce zbiórki zostaną podane na stronie 

www.podwodnik.org.pl 

Zasady uczestnictwa: 

5. W akcjach ekologicznych mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką 

rodziców/opiekunów, którzy zgłoszą się do udziału i wypełnią formularz zgłoszeniowy. 

6. Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: stowarzyszenie@podwodnik.org. 

7. W akcjach mogą uczestniczyć: 

a) płetwonurkowie, którzy posiadają patent nurkowy minimum P1 CMAS lub równoważny innej 

federacji, doświadczenie i umiejętności pozwalające na wzięcie udziału w akcji oraz dysponują 

kompletnym i sprawnym sprzętem nurkowym, 

b) inne osoby chętne do włączenia się do akcji na lądzie i jednostkach pływających, w tym osoby chcące 

wziąć udział w akcji w formie rzucania magnesami. 

8. Uczestnicy akcji powinni stawić się na odprawie w dniu akcji – jeżeli nie zostanie ogłoszona inna godzina 

(na stronie www oraz profilu na Facebooku): 

a) płetwonurkowie – o godz. 9.00, 

b) wszyscy uczestnicy – o godzinie 9.30. 

Prosimy o punktualność, ponieważ początek działań zaplanowany jest na godz. 10.00. 

9. Zakres zadań wykonywanych przez uczestników wyznaczony zostanie podczas odprawy przez kierownika 

akcji uzgodniony z uczestnikami. 

10. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w akcji osób spożywających i pozostających pod wpływem alkoholu 

lub środków o podobnym działaniu. 

  



Zasady bezpieczeństwa: 

11. Zasad bezpieczeństwa zobowiązani są do przestrzegać wszyscy uczestnicy akcji, niezależnie od rodzaju 

pracy jaki będą wykonywali. 

12. Wszyscy uczestnicy wykonują pracę pod kierunkiem koordynatora działań i zobowiązani są się 

podporządkować do przedstawionych wytycznych. 

13. Płetwonurkowie zobowiązani są: 

a) posiadać i okazać do wglądu (przed rozpoczęciem działań) patent nurkowy minimum P1 CMAS lub 

równoważny innej federacji,  

b) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie nurkowe pozwalające na bezpieczne nurkowanie przy 

jednoczesnym wykonywaniu czynności sprzątania, 

c) posiadać kompletny i sprawny sprzęt nurkowy odpowiedni do uczestnictwa w akcji, 

d) zwracać szczególną uwagę na innych płetwonurków oraz obiekty pływające, 

e) poruszać się w sposób nieprzeszkadzający innym płetwonurkom, 

f) w przypadku natrafienia na obiekt mogący stwarzać niebezpieczeństwo (w tym w szczególności 

niewybuchy i inne pozostałości działań wojennych) do niedotykania obiektu, oznaczenia miejsca i 

niezwłocznego zgłoszenia go koordynatora. 

14. Osoby poruszające się na jednostkach pływających zobowiązane są do: 

a) noszenia kamizelek asekuracyjnych podczas przebywania na łodzi, 

b) zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa przebywania na wodzie, 

c) zakładania rękawic ochronnych i zachowania ostrożności ze względu na możliwość pojawienia się 

elementów ostrych i innych niebezpiecznych, 

d) zabrania się brania udziału osób prowadzących silniki zaburtowe bez wymaganych uprawnień i 

doświadczenia oraz bez zgody koordynatora działań; prowadzenie łodzi z silnikami zaburtowymi na 

terenie działań wyłącznie za zgodą koordynatora działań. 

15. Osoby podejmujące działania w ramach akcji na lądzie zobowiązane są do: 

a) zakładania rękawic ochronnych i zachowania ostrożności ze względu na możliwość pojawienia się 

elementów ostrych i innych niebezpiecznych, 

b) zachowania ostrożności na brzegu celem zapobieżenia wpadnięciu do wody. 

16. Uczestnicy biorący udział w akcji w formie rzucania magnesami zobowiązani są do: 

a) prowadzenia działań wyłącznie we wskazanych sektorach, innych niż sektory, gdzie aktualnie pracują 

płetwonurkowie 

b) zachowania ostrożności na brzegu celem zapobieżenia wpadnięciu do wody. 

17. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednią odzież i obuwie, mając na względzie ryzyko jego zabrudzenia 

oraz ew. uszkodzenia. 

18. Za ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiadają uczestnicy we własnym 

zakresie 

Odpowiedzialność i obowiązki organizatora i uczestników 

19. Wszystkie osoby biorące udział w akcji powinny być zdrowe, nie wykazywać żadnych objawów chorób 

zakaźnych, w tym covid-19. 

20. Uczestnicy akcji powinni zgłosić się mailowo do udziału najpóźniej 1 dzień przed akcją, w wyjątkowych 

wypadkach w dniu akcji i wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

21. Osobom zgłoszonym organizator zapewnia: ciepły posiłek, wodę i ciepłe napoje, pamiątkową koszulkę 

oraz akcesoria do pracy: rękawice ochronne, siatki, worki, płetwonurkom – napełnianie butli sprężonym 

powietrzem, osobom na łodziach – użyczenie kamizelek asekuracyjnych. 



22. Wszystkie osoby dorosłe biorą udział w akcji na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie – na 

odpowiedzialność rodziców/opiekunów. 

23. Organizator i Miasto nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z uczestnictwem w akcji, 

wypadki, w tym nurkowe, uszkodzenia ciała lub sprzętu, ani też zagubienia sprzętu lub innych 

przedmiotów podczas działań w ramach akcji. 

24. Wszyscy uczestnicy winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zachować się zgodnie z jego 

zapisami, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przebywania nad wodą i bezpieczeństwa epidemicznego. 

25. W związku z epidemią COVID-19 uczestnik wyraża zgodę na ew. pomiar temperatury oraz dobrowolnie 

opuści teren prowadzenia akcji w przypadku podejrzenia covid-19 lub jakiejkolwiek innej infekcji czy 

choroby zakaźnej. 


