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WODNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE – rejs łodzi\ LEPTODORA II po jeziorze Wigry 
DODATKOWA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW REJSÓW 

 
Podczas przebywania na łodzi pasażerowie zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń 
osoby kierującej łodzią. 
Jednorazowo na pokładzie łodzi może przebywać 10 osób (w tym osoba kierująca łodzią). 
Dzieci, które nie ukończyły 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach na wodzie wyłącznie pod 
opieką dorosłych. 
Podczas przebywania na łodzi pasażerom zabrania się: 

 Zdejmowania kamizelek ratunkowych. 
 Używania otwartego ognia i palenia tytoniu. 
 Wychylania się za burtę. 
 Samowolnego opuszczania pokładu. 
 Wyrzucania śmieci i odpadów za burtę. 
 Spożywania posiłków, napojów alkoholowych. 
 Używania obuwia mogącego uszkodzić poszycie pokładu. 

Ponadto zabrania się wstępu na pokład osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków 
odurzających. 
          

Instrukcj[ postępow[ni[ w r[zie niebezpieczeństw[ 
 

1. W czasie przebywania na łodzi wszyscy pasażerowie zobowiązani są do używania 
kamizelek ratunkowych. 

2. Sygnały alarmowe: W razie niebezpieczeństwa osoba kierująca łodzią uruchamia alarm 
za pomocą sygnałów dźwiękowych, tj.: 
A. alarm ogólny: siedem lub więcej sygnałów krótkich i jeden sygnał długi: - - - - - - - 

--------; 
B. alarm pożarowy: dwa sygnały krótkie i jeden sygnał długi: - - ---------. 

3. Postępowanie w razie pożaru: 
A. w przypadku zauważenia pożaru należy ostrzec o niebezpieczeństwie pozostałych 

pasażerów okrzykiem POŻAR; 
B. po ogłoszeniu alarmu jeżeli jest to pożar ,,w zarodku” kierujący łodzią przystępuje 

do gaszenia pożaru; 
C. w czasie alarmu pasażerowie powinni zachować spokój i zobowiązani są do 

bezwzględnego wykonywania poleceń załogi łodzi. 
4. Postępowanie w przypadku wypadnięcia człowieka za burtę: 

A. w przypadku zauważenia wypadnięcia człowieka za burtę należy ogłosić alarm 
okrzykiem CZMOWIEK ZA BURTĄ; 

B. kierujący łodzią lub osoba, która zauważyła zdarzenie rzuca koło ratownicze 
osobie znajdującej się w wodzie; 

C. podczas udzielania pomocy osoba ratowana powinna znajdować się pod stałą 
obserwacją osoby rzucającej koło ratunkowe; 

D. osoby nieuczestniczące w akcji ratowniczej zobowiązane są do zachowania 
spokoju i wykonywania poleceń kierującego łodzią. 

5. Postępowanie w przypadku alarmu wodnego (pęknięcia kadłuba). 
A. w przypadku zauważenia przecieku kadłuba należy zaalarmować obsługę łodzi 

okrzykiem PRZECIEK; 
B. zachować spokój i wykonywać polecenia kierującego łodzią. 

6.  Awaryjne opuszczenie łodzi będącej na wodzie dopuszczalne jest wyłącznie po 
wydaniu przez kierującego komendy OPUŚCIĆ STATEK. 

7.  Osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy jest kierujący łodzią. 
8.  Dzieci, które nie ukończyły 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach na wodzie wyłącznie 

pod opieką dorosłych. 


