Formularz zgłoszenia kąpieliska
do programu Błękitna Flaga w sezonie 2021
INFORMACJE DOTYCZĄCE GESTORA:
Nazwa gestora:
Adres:
Województwo:
Telefon:
Faks:
Adres e-mail, strona www
Nazwisko, funkcja i nr tel. osoby do kontaktu:

Nazwisko, funkcja i nr tel. osoby do kontaktu w czasie sezonu
(pozostawić puste, jeśli jest to osoba wskazana powyżej):

Liczba stałych mieszkańców gminy:
Liczba mieszkańców gminy w szczycie sezonu (wraz z turystami):
Liczba kąpielisk położonych na terenie gminy:
Liczba kąpielisk położonych na terenie gminy, zgłaszanych do programu Błękitna Flaga:
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO KĄPIELISKA:
a. Dokładna nazwa kąpieliska:
b. Numer wejścia lub nazwa ulicy, jeśli występuje:
c. Współrzędne geograficzne centralnego punktu kąpieliska (GPS)

_____

d. Administrator/operator kąpieliska:
e. Adres:

f. Telefon:
g. Faks:
h. Adres e-mail, strona www:
i. Nazwisko, funkcja i nr tel. osoby upoważnionej do kontaktu ze strony administratora kąpieliska
(pozostawić puste, jeśli jest to osoba wskazana powyżej):
j. Szacunkowa maksymalna dobowa ilość plażowiczów na kąpielisku z Błękitną Flagą:________

k. Szacunkowa średnia dobowa ilość plażowiczów ogółem:
l. czy plaża jest piaszczysta ?

Tak:

Nie:

m. czy plaża jest skalista?

Tak:

Nie:

n. czy w pobliżu plaży jest sklep/kiosk Tak:

Nie:

o. czy jest to plaża nudystów?

Nie:

Tak:

częściowo:

p. plaża wyróżniona Błękitną Flagą od roku ________

Aplikuje po raz pierwszy

EDUKACJA EKOLOGICZNA I INFORMACJA:
Proszę podać długość kąpieliska zgłoszonego do Błękitnej Flagi:
Ile tablic informacyjnych zostało lub zostanie zainstalowanych?
Czy tablice informacyjne są sporządzone według standardów? Tak:

Nie:

1.
Informacje na temat programu Błękitna Flaga powinny być widoczne na tablicy
informacyjnej.
1.1.

Czy informacja na temat Programu Błękitna Flaga jest zawarta na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

1.2. Czy informacja ta uwidoczniona jest także w innych miejscach?
Wejścia na plażę:
, Punkty ratownicze:
Informacja/biuro turystyczne:
1.3.

, Inne miejsca na plaży

, Parkingi:

,

Proszę potwierdzić, że tablica informacyjna zawiera następujące dane:
Podmiot odpowiedzialny za Program Błękitna Flaga na lokalnym, narodowym
i międzynarodowym szczeblu: , czas trwania sezonu kąpieliskowego: , informacje dot.
możliwości ściągnięcia flagi w wypadku niespełnienia kryteriów: ,

2.

Informacje na temat działań z zakresu edukacji ekologicznej powinny być
udostępnione i promowane wśród użytkowników plaży.

2.1.

Ile projektów edukacyjnych/informacyjnych/szkoleniowych z zakresu edukacji ekologicznej
zaplanowano na nadchodzący sezon?
(co najmniej 5)

2.2.

Proszę określić osoby, grupy i/lub organizacje włączone w tworzenie projektów:
Organizacje pozarządowe (NGO’s):
, Muzea:
, Organizacje turystyczne:
(proszę podać, jakie:
)
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, Inne

2.3.

Proszę przedstawić następujące informacje na temat pięciu zrealizowanych projektów:

Projekt nr 1
a)

Nazwa projektu:

b)

Cel projektu:

c)

Grupa docelowa – do kogo adresowany jest projekt:

d)

Zawartość/przekaz projektu

e)

Załączniki/przykłady

Projekt nr 2
a)

Nazwa projektu:

b)

Cel projektu:

c)

Grupa docelowa – do kogo adresowany jest projekt:

d)

Zawartość/przekaz projektu

e)

Załączniki/przykłady

Projekt nr 3
a)

Nazwa projektu:

b)

Cel projektu:

c)

Grupa docelowa – do kogo adresowany jest projekt:

d)

Zawartość/przekaz projektu

e)

Załączniki/przykłady

Projekt nr 4
a)

Nazwa projektu:

b)

Cel projektu:

c)

Grupa docelowa – do kogo adresowany jest projekt:

d)

Zawartość/przekaz projektu

e)

Załączniki/przykłady

Projekt nr 5
3

a)

Nazwa projektu:

b)

Cel projektu:

c)

Grupa docelowa – do kogo adresowany jest projekt:

d)

Zawartość/przekaz projektu

e)

2.4.

Czy informacja nt. działań z zakresu edukacji ekologicznej jest przedstawiona na tablicy
informacyjnej?
Tak:

2.5.

Załączniki/przykłady

Nie:

Czy w pobliżu kąpieliska uczestniczącego w programie Błękitna Flaga znajdują się obszary
wrażliwe przyrodniczo albo cenne kulturowo (włączając Obszary Chronione) ?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę podać szczegóły:

2.6.

Czy na terenie miejscowości/gminy znajduje się centrum edukacji ekologicznej lub inny
ośrodek prowadzący powszechnie dostępne działania z zakresu edukacji ekologicznej?
Tak:

Nie:

a) Jeśli tak, proszę podać szczegóły:

2.7.

Jeśli kąpielisko uczestniczyło w programie Błękitna Flaga w poprzednim sezonie proszę
wymienić, jakie projekty edukacji ekologicznej były realizowane oraz krótko ocenić ich
działanie (liczbę osób uczestniczących w projekcie, jakie były wyniki, etc.). Proszę o
zwrócenie uwagi jak przedstawione przez Państwa projekty mogą być udoskonalone w
przyszłości:

PROJEKT 1:
a. Nazwa projektu:
b. Ocena projektu:

PROJEKT 2:
c. Nazwa projektu:
d. Ocena projektu:

PROJEKT 3:
e. Nazwa projektu:
f.
Ocena projektu:
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PROJEKT 4:
g. Nazwa projektu:
h. Ocena projektu:

PROJEKT 5:
i.
Nazwa projektu:
j.
Ocena projektu:
Informacja o stanie jakości wody w kąpielisku powinna być udostępniona.

3.

3.1. Czy aktualizowana (nie starsza niż 31 dni) informacja odnośnie stanu jakości wody
w kąpielisku jest przedstawiona na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

3.2.

Czy informacja odnośnie stanu jakości wody jest prezentowana również w innych
miejscach? wejścia na plażę:
, punkty ratownicze:
, inne miejsca na plaży:
,
parkingi: , informacja/biuro turystyczne:

3.3.

Proszę potwierdzić, że informacja zawiera: objaśnienie danych przedstawionych
w tabelach:
, Informację o możliwości zdjęcia flagi w przypadku stwierdzenia
niezgodności z kryteriami programu Błękitna Flaga:

3.4.

Czy prezentowana informacja jest czytelna i zrozumiała dla użytkowników plaży bez
względu na język, jakim się posługują? Tak:
Nie:
a. Proszę opisać stosowany wzór tablicy informacyjnej: Wyniki badań wody
przedstawione są w postaci ikonek. Uśmiechnięta ikonka oznacza spełnienie kryteriów,
smutna ikonka oznacza niespełnienie kryteriów programu dot. bakteriologicznego
zanieczyszczenia wody w kąpielisku.
Informacje na temat lokalnych ekosystemów i zjawisk przyrodniczych powinny
zostać udostępnione.

4.

4.1. Czy w strefie przybrzeżnej występują naturalne obszary wrażliwe przyrodniczo lub
obiekty cenne kulturowo (włączając Morskie Obszary Chronione)?
Tak:

Nie:

a) Jeśli tak, czy informacje na ten temat są zawarte na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

(Jeśli brak informacji na ten temat proszę wyjaśnić, dlaczego:
)
b. Jeśli tak, czy informacje te są także dostępne również w innych miejscach?
bezpośrednio na terenach wrażliwych przyrodniczo:
, strona internetowa biura
turystycznego: , biuro informacji turystycznej: , ulotki informacyjne:
c. Jeśli tak, czy informacje te zawierają wskazówki na temat właściwego zachowania na tych
terenach?
Tak:

Nie:
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d. Jeśli obszary cenne przyrodniczo występują w pobliżu zgłaszanego kąpieliska, proszę je
krótko opisać:

e. Jeśli wrażliwym przyrodniczo jest obszar podwodny, czy w treści informacji uwzględnione
zostały wskazówki dla nurków? Tak:
Nie:
nie dotyczy:
f. Jeśli tak, proszę wymienić instytucje lub organizacje (włączając zarządzanie Chronionymi
Obszarami Morskimi) odpowiedzialne za zarządzanie tymi obszarami oraz za treść materiałów
informacyjnych:
nie dotyczy
g. Jeżeli na pytanie 4.1 odpowiedź brzmi: NIE, czy są udostępniane informacje na temat innych
ekosystemów lub lokalnych zjawisk przyrodniczych?

Tak:

Nie:

Jeżeli tak, proszę opisać charakter udostępnianych informacji:

h. Z jakimi lokalnymi organizacjami uzgadniano treść tych informacji?

5.

Mapa kąpieliska przedstawiająca obiekty zlokalizowane na plaży powinna
udostępniona na tablicy informacyjnej.

5.1.

Czy mapa kąpieliska przedstawiająca obiekty zlokalizowane na plaży jest przedstawiona
na tablicy informacyjnej?
Tak:

5.2.

zostać

Nie:

Czy mapa przedstawia lokalizację następujących elementów:
Punkt „Jesteś tutaj”
Oznaczenie obszaru kąpieliska z Błękitną Flagą
Stanowiska ratowników oraz sprzętu ratunkowego
Sprzętu pierwszej pomocy
Oznaczenie obszaru plaży strzeżonej
Aparatów telefonicznych
Sanitariatów (w tym sanitariatów przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych)
Wody pitnej
Stref parkingowych dla samochodów oraz rowerów
Autoryzowanych pól kampingowych na/w pobliżu kąpieliska
Większych pojemników na odpady, w tym do selektywnej zbiórki
Punktów poboru próbek
Wejść na plażę (w tym dla osób niepełnosprawnych)
Chodników, ścieżek pieszych
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Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Wyznaczonych stref dla użytkowników plaży (pływanie, żeglowanie,
surfing.)
Ujścia kanałów burzowych
Rzeki i ich dopływy
Obszarów chronionych lub cennych przyrodniczo
Lokalne zabytki
Przystanki komunkiacji miejskiej
Określenie skali mapy
Określenie kierunków geograficznych (Północ)

Tak

Nie

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

a. Jeśli w którymś z ww. elementów zaznaczono „Nie”, proszę wyjaśnić, dlaczego?
Wskazany element nie występuje na terenie kąpieliska lub w jego pobliżu

5.3.

Czy obiekty/elementy określone powyżej oznaczone zostały na mapie przy użyciu
piktogramów?
Tak:

Nie:

6.

Regulamin korzystania z kąpieliska powinien być udostępniony, a regulacje
prawne dotyczące kąpieliska powinny być dostępne dla zainteresowanych.

6.1.

Czy na tablicy informacyjnej umieszczony jest regulamin kąpieliska?
Tak:

Nie:

Jeśli nie, dlaczego: Regulamin kąpieliska znajduje się przy wejściu głównym na plażę
oraz przy wejściach dodatkowych. Jest on dobrze widoczny, prezentowany na żółtej tablicy
informacyjnej.

6.2.

Czy regulamin kąpieliska zawiera informacje, które dotyczą:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zasad wprowadzania zwierząt na plażę
Wyznaczania bezpiecznych stref dla użytkowników plaży
Używania kontenerów na odpady
Wjazdu samochodów na plażę
Obozowania
Palenia ognisk
Godzin dyżurów ratowników oraz obszaru plaży strzeżonej
Godzin dostępu do punktu pierwszej pomocy
Systemu flag ostrzegawczych
Telefonów alarmowych

Część powyższych informacji znajduje się w regulaminie kąpieliska. Pozostałe udostępniane są
użytkownikom plaży poprzez znaki graficzne, tabliczki, znaki drogowe i inne.

6.3.

Czy regulacje prawne dotyczące funkcjonowania kąpieliska są łatwo dostępne?
Tak:

Nie:

STAN JAKOŚCI WODY
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Czy w Polsce wprowadzono pobieranie próbek, które określa DYREKTYWA 2006
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotycząca zarządzania jakością wody w
kąpieliskach:
Tak:

Nie:

7.

Kąpielisko musi spełniać wymogi dotyczące częstotliwości oraz sposobu pobierania
próbek wody.

7.1.

Czy próbki wody pobierane są z wymaganą częstotliwością? (minimum pięć próbek
podczas jednego sezonu)
Tak:

7.2.

Nie:

Czy w obszarze kąpieliska mają ujście strumienie, rzeki lub inne cieki wodne?
Tak:

Nie:

a) Jeśli tak, czy próbki pobierane są w okolicy ujścia cieków wodnych?
Tak:

Nie:

b) Jeśli tak, czy pobierane tam próbki mają wyraźny wpływ na jakość wody w kąpielisku?
Tak:

Nie:

8.

Kąpielisko musi spełniać standardy i wymagania dotyczące jakości wody.

8.1.

Ile miejsc poboru próbek wyznaczono na kąpielisku?

8.2.

Czy poboru próbek dokonuje akredytowana, niezależna, upoważniona i odpowiednio

__

przeszkolona osoba/organizacja?
Tak:

Nie:

8.3.

Proszę podać nazwę, adres i numer telefonu/faksu laboratorium odpowiedzialnego
za prowadzenie analiz stanu jakości wody w kąpielisku:

8.4.

Czy laboratorium posiada akredytację w zakresie pobierania i badania próbek?
Tak:
a.

8.5.

Nie:
Proszę podać rodzaj i numer/oznaczenie akredytacji:

Stosowane metody analizy:
a. Liczby bakterii coli typu kałowego: metoda referencyjna zgodna z przepisami
b. Liczby paciorkowców kałowych: metoda referencyjna zgodna z przepisami
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c. Parametrów fizykochemicznych: metoda referencyjna zgodna z przepisami
8.6.

Czy kąpielisko spełnia wymagana dotyczące procedur i polityki programu Błękitna Flaga w
zakresie jakości wody?
a. W zakresie liczby bakterii coli typu kałowego
b. W zakresie liczby paciorkowców kałowych
c. W zakresie parametrów fizykochemicznych:

Tak:
Tak:
Tak:

Nie:
Nie:
Nie:

8.7.

Czy istnieje kalendarz pobierania próbek?

8.8.

Czy jest dostępna historia poborów i wyników wody z ostatnich 4 lat? Tak:

9.

Zrzuty wód przemysłowych, deszczowych czy też ścieków nie mogą
zanieczyszczać obszaru kąpieliska.

9.1.

Czy na terenie kąpieliska lub w jego pobliżu zlokalizowane są miejsca zrzutu ścieków
komunalnych lub przemysłowych?
Tak:

Tak:

Nie:

Nie:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę opisać, w jaki sposób udokumentowano brak ich wpływu na stan
jakości wody w kąpielisku:

9.2.

Czy w pobliżu kąpieliska zlokalizowana jest infrastruktura lub zakłady przemysłowe, które
mogą potencjalnie mieć wpływ na stan środowiska strefy brzegowej?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę wymienić rodzaje zakładów oraz scharakteryzować ich potencjalny
wpływ:

b. Jeśli tak, proszę opisać, w jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo dla zdrowia
ludzi i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony zakładów przemysłowych:

9.3.

Czy funkcjonujący w gminie system odbioru i oczyszczania ścieków spełnia wymagania
przepisów krajowych i dyrektyw UE? Tak:
Nie:
a. Jeśli nie, proszę opisać odstępstwa i podać ich przyczyny: nie dotyczy

9.4.

Czy gdziekolwiek na terenie gminy ma miejsce zrzut ścieków nieoczyszczonych?
Tak:
Nie:
a. Jeśli tak, proszę określić pochodzenie ścieków, ilość i miejsca zrzutów:
nie dotyczy

9.5.

Czy plaża jest zanieczyszczana przez odpady wyrzucane przez morze?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, jakie działania naprawcze zostały podjęte? W trakcie sezonu plaża
czyszczona jest regularnie w porze nocnej lub we wczesnych godzinach rannych. W ten
sposób przygotowywana jest do użytkowania przez turystów.
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9.6.

Czy został stworzony profil jakości wody w kąpielisku? Tak:

10.

Kąpielisko musi spełniać wymagania programu Błękitna Flaga związane
z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody bakteriami kałowymi (E. coli)
oraz enterokoków kałowych/streptokoków.

10.1. Czy próbki analizowane są wg. systemu 95 percentyli ?Tak:

Nie:

Nie:

10.2 Czy wyniki badań wody spełniają wymagania dotyczące E. coli? Tak:

Nie:

10.3 Czy wyniki badań wody spełniają wymagania dotyczące enterokoków kałowych?
Tak:

Nie:

11. Kąpielisko powinno spełniać wymagania programu Błękitna Flaga związane
z fizykochemicznymi właściwościami wody.
11.1. Czy kąpielisko jest monitorowane pod względem fizykochemicznych właściwości wody,
takich jak: pH, oleje, kolor, klarowność, substancje czynne powierzchniowo?
Tak:

Nie:

11.2. Czy wykryto w ostatnim czasie nieprawidłowe zmiany w np. kolorze wody, jej przejrzystości
lub mętności?
Tak:

Nie:

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE
12.

Samorząd lokalny lub operator kąpieliska powinien ustanowić zespół zarządzania
środowiskowego.

12.1. Proszę podać imienny skład komisji ze wskazaniem funkcji (menadżer plaży, ratownik,
ekspert naukowy, grupa użytkowników plaży, itd.):

12.2. Proszę opisać działania komisji w poprzednim sezonie:

13.

Samorząd oraz zarządca kąpieliska powinien zarządzać kąpieliskiem zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami.

13.1. Czy dla strefy nadbrzeżnej gmina posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, czy zagospodarowanie plaży i jej otoczenia (włączając wykorzystanie i eksploatację
infrastruktury) jest w pełni zgodne z ustaleniami planu miejscowego i innymi mającymi
zastosowanie przepisami?
Tak:

Nie:

b. Jeśli nie, proszę określić dlaczego: nie dotyczy
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13.2. Czy informacje dot. licencji lub dopuszczeniu kąpieliska do użytkowania są wywieszone
na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

Informacje te dostępne są u zarządcy kąpieliska.

14. Zarządzanie obszarami wrażliwymi przyrodniczo
14.1. Czy kąpielisko znajduje się na terenie lub w sąsiedztwie obszarów wrażliwych lub
obszarów chronionych?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak czy konsultowana jest kwestia ochrony ekosystemu oraz bioróżnorodoności z
właściwymi organizacjami?
Tak:

Nie:

b. Jeśli tak, proszę opisać_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. Kąpielisko powinno być utrzymane w czystości
15.1. Czy kąpielisko spełnia wymagania przepisów dotyczące odpadów? Tak:

Nie:

15.2. Czy plaża oraz otaczający teren (chodniki, parkingi, dojścia do plaży, itp.) są regularnie
sprzątane?
Tak:

Nie:

15.3. Jaka jest częstotliwość sprzątania?
15.4. Jakimi metodami teren jest sprzątany?:

15.5. Czy określasz stopień czystości plaży poprzez zastosowanie Systemu Monitoringu
Odpadów?
Tak:

Nie:

15.6. Jaki jest średni poziom czystości plaży (w skali A+ do D) według Systemu Monitoringu
Odpadów? Nie dotyczy
15.7. Czy na/lub w pobliżu plaży występują gniazda żółwi? Tak:

Nie:

15.8. Czy podczas czyszczenia plaży te miejsca nie są naruszone? Tak:
Nie dotyczy:
16. Glony oraz inne naturalne odpady powinny pozostać na plaży.
16.1. Czy glony lub inne rośliny występują w kąpielisku? Tak:
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Nie:

, Nie:

,

16.2. Czy glony lub inne rośliny są pozostawiane na plaży o ile nie stają się one uciążliwe?
Tak:

Nie:

a. Jeżeli nie, proszę opisać, dlaczego: glony wyrzucane przez morze są usuwane z
terenu kąpieliska w przypadku, gdy są one uciążliwe dla turystów.
16.3. Czy usunięte glony lub roślinność składowana jest w sposób przyjazny dla środowiska
naturalnego?
Tak:

Nie:

a. Proszę opisać, w jaki sposób są składowane: glony transportowane są do miejsc
wyznaczonych i wyspecjalizowanych w kompostowaniu lub utylizacji tego rodzaju
odpadów.
17. Kąpielisko jest wyposażone w odpowiednią ilość właściwie utrzymanych i regularnie
opróżnianych pojemników na odpady.
17.1. Czy na plaży znajduje się wystarczająca ilość pojemników na odpady (lub kontenerów
umieszczonych przy wejściach na plażę), właściwie rozmieszczonych i odpowiednio
utrzymanych i zabezpieczonych?
Tak:

Nie:

.

17.2. Czy ww. pojemniki na odpady są opróżniane regularnie?

Tak:

Nie:

a. Jak często opróżniane są pojemniki na odpady w szczycie sezonu? ___ razy w tygodniu
17.3. Czy zebrane odpady wywożone są so odpowiedniego składowiska odpadów?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, na jakie?:
b. Proszę podać nr umowy dotyczącej wywozu odpadów:
c. Jeśli brak, proszę opisać gdzie i w jaki sposób składowane są odpady?

18.

Kąpielisko jest wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

18.1. Czy istnieje lokalny/samorządowy program dot. recyklingu? Tak:

Nie:

18.2. Czy kąpielisko jest wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów?
Tak:

Nie:

a. Proszę wymienić rodzaje odpadów, które są segregowane:

18.3. Czy są one regularnie opróżniane? Tak:

Nie:

18.4. Jeśli segregowanych jest mniej niż trzy rodzaje odpadów proszę podać wyjaśnienie:
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19. Kąpielisko jest wyposażone w odpowiednią ilość utrzymywanych w czystości
urządzeń sanitarnych.
19.1. Czy w szczycie sezonu zapewniona jest odpowiednia ilość sanitariatów?
Tak:

Nie:

a. Liczba toalet:
b. Czy są wyposażone w umywalkę, mydło oraz ręczniki lub suszarkę do rąk?
Tak:
20.

Nie:

Toalety oraz urządzenia sanitarne muszą być utrzymane w czystości.

20.1. Czy urządzenia sanitarne są utrzymywane w czystości?

Tak:

Nie:

a. Jak często są sprzątane?
b. Czy w toaletach używane są środki czystości przyjazne dla środowiska?
Tak:

Nie:

21. Toalety oraz urządzenia
odprowadzania ścieków.

sanitarne

muszą

spełniać

wymagania

dotyczące

21.1. Proszę opisać sposób odprowadzenia ścieków z toalet i innych urządzeń sanitarnych (czy
jest podłączenie do kanalizacji, czy do zbiornika):

22. Na plaży powinien obowiązywać zakaz wjazdu pojazdów i obozowania bez zezwolenia
oraz zakaz wysypywania odpadów.
22.1. Czy dozwolony jest wjazd pojazdów mechanicznych na plażę? Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę podać, na jakich warunkach?

22.2. Czy zezwala się na obozowanie na plaży?
a. Jeśli tak, czy są strefy do tego celu wyznaczone?
22.3. Czy na plaży obowiązują przepisy zakazujące:?
a. Wjazdu pojazdów mechanicznych Tak:
b. Obozowania bez zezwolenia
Tak:
c. Wysypywania odpadów
Tak:
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Nie:
Nie:
Nie:

Tak:

Nie:

Tak:

Nie:

22.4. Czy na plaży zdarzają się nielegalne działania w obszarze?
a. Wjazdu pojazdów mechanicznych Tak:
b. Obozowania bez zezwolenia
Tak:
c. Wysypywania odpadów
Tak:

Nie:
Nie:
Nie:

22.5 Czy na plaży mają miejsce wydarzenia, podczas których konieczne jest użycie pojazdów
mechanicznych lub obozowania?
Tak:

Nie:

22.6. Czy w pobliżu plaży znajduje się parking dla pojazdów uprzywilejowanych (karetka, policja
itp.)?
Tak:
23.

Nie:

Wprowadzanie na plażę psów i innych zwierząt domowych powinno być ściśle
kontrolowane.

23.1. Czy na kąpielisku obowiązują ogólnokrajowe lub lokalne przepisy dotyczące wprowadzania
zwierząt?
Tak:

Nie:

23.2. Czy zezwala się na wstęp zwierząt na plażę?

Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę przedstawić zasady postępowania dotyczące wstępu zwierząt na plażę:

b. Jeśli tak, proszę opisać podejmowane środki zapobiegające zanieczyszczeniu plaży:
nie dotyczy
24. Wszystkie budynki i urządzenia na terenie kąpieliska powinny być właściwie
utrzymane.
24.1. Czy budynki i infrastruktura kąpieliska są utrzymane w odpowiednim stanie?
Tak:

Nie:

24.2. Czy do utrzymywania obiektów i wyposażenia kąpieliska używane są środki przyjazne dla
środowiska?
Tak:

Nie:

24.3. Czy na obszarze kąpieliska realizowane są prace budowlane? Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę opisać:

25.

Morskie i słodkowodne wrażliwe siedliska (takie jak rafa koralowa, trawa morska)
występujące w sąsiedztwie kąpieliska powinny być monitorowane.
Nie dotyczy.

26.

Środki transportu zrównoważonego powinny być promowane w pobliżu kąpieliska.
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26.1. Czy gmina lub administrator kąpieliska promuje transport zrównoważony?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę opisać jak (ścieżki rowerowe, komunikacja miejska, promenady, stojaki
rowerowe):

26.2. Czy gmina/operator kąpieliska posiada plan zarządzania ruchem samochodowym z/do
kąpieliska?
Tak:

Nie:

26.3. Czy na tablicy informacyjnej na kąpielisku zawarte są informacje o transporcie
zrównoważonym?
Tak:

Nie:

BEZPIECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA
27.

Odpowiednia liczba ratowników oraz sprzętu ratowniczego powinna być
zapewniona na kąpielisku.

27.1. Czy na kąpielisku przeprowadzono analizę ryzyka? Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę podać, w którym roku?
b. Jeśli tak, jaka organizacja/kto wykonał analizę?________________
c. Jeśli tak, czy zrealizowano wnioski i zalecenia określone w analizie? Tak:

Nie:

d. Proszę opisać podjęte działania:

27.2. Czy w sezonie kąpieliskowym zatrudnieni będą ratownicy? Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę podać, w jakim okresie i w jakich godzinach pełnią dyżury:

27.3. Czy ratownicy posiadają odpowiednie krajowe/międzynarodowe certyfikaty, zezwolenia?
Tak:

Nie:

a. Proszę podać zakres wyszkolenia ratowników:

27.4. Czy ratownicy noszą strój umożliwiający ich łatwą identyfikację? Tak:
27.5. Czy teren kąpieliska strzeżonego jest odpowiednio oznakowany?
a. Na mapie kąpieliska

Tak:

Nie:

b. W terenie (tablice, flagi)

Tak:

Nie:
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Nie:

27.6. Czy kąpielisko jest wyposażone w odpowiedni sprzęt ratunkowy?
Tak:

Nie:

a. Jaki sprzęt ratunkowy jest dostępny na kąpielisku?
Bojki ratunkowe
Torby ratunkowe wyposażone w liny
Łodzie/tratwy ratunkowe
Telefony alarmowe
Inne:

b. Jakie są odległości pomiędzy ratownikami/sprzętem ratunkowym?

c. Kto zatwierdza sprzęt ratunkowy?

d. Jak często sprawdzany/przeglądany jest sprzęt ratunkowy?

27.7. Czy daty i godziny pracy ratowników są podane na tablicy informacyjnej lub
na stanowiskach ratowniczych?
Tak:

Nie:

27.8. Czy na tablicy informacyjnej Błękitnej Flagi opisany/wytłumaczony został system
stosowania flag ostrzegawczych?
Tak:
28.

Nie:

Środki pierwszej pomocy muszą być dostępne na plaży.

28.1. Czy wyposażenie niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy jest dostępne na plaży?
Tak:

Nie:

a. Czy jest ono obsługiwane/nadzorowane? Tak:
28.2. Czy stanowisko
informacyjnej?
Tak:
29.

pierwszej

pomocy

jest

Nie:

odpowiednio

zaznaczone

na

tablicy

Nie:

Kąpielisko jest objęte planami reagowania
powodujących zanieczyszczenie środowiska.

w

sytuacjach

nadzwyczajnych

29.1. Czy gmina jest objęta ustaleniami lokalnego i/lub regionalnego planu reagowania
kryzysowego w zakresie wystąpienia zanieczyszczeń środowiska?
Tak:

Nie:
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29.2. Czy plany te są zgodne z pozostałymi obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie
reagowania kryzysowego?
Tak:

Nie:

29.3. Czy plany reagowania kryzysowego zawierają procedury powiadamiania ludności o
wystąpieniu zagrożenia?
Tak:

Nie:

29.4. Czy plany reagowania kryzysowego obejmują akcje usuwania zanieczyszczeń?
Tak:

Nie:

29.5. Czy plany reagowania kryzysowego określają rolę lokalnych władz i służb?
Tak:

Nie:

29.6. Czy prowadzone są coroczne ćwiczenia reagowania kryzysowego ?
Tak:

Nie:

29.7. Czy numery telefonów alarmowych są dostępne na tablicy informacyjnej?
Tak:

Nie:

30. Kąpielisko musi być zarządzane w taki sposób, aby zapobiegać konfliktom/wypadkom
pomiędzy różnymi użytkownikami kąpieliska.
30.1. Czy w obrębie kąpieliska można zauważyć nakładające się potrzeby/konflikty różnych grup
użytkowników plaży (np. uprawiających sporty wodne i pływających)?
Tak:

Nie:

a) Jeśli tak, proszę opisać w jakich obszarach oraz sposób zapobiegania konfliktom:
Strefy dla różnych użytkowników plaż wyznaczane są poprzez boje prowadzone
prostopadle do nabrzeża. W ten sposób powstają tory ruchu np. urządzeń
motorowodnych. Użytkownicy plaży są świadomi zakazu przekraczania tego rodzaju
oznakowania.
30.2. W jaki sposób wyznaczone są strefy dla różnych użytkowników plaży?
Boje

, Tablice

, znaki informacyjne

, Polecenia ratowników

, Inne:

:

30.3. Czy teren kąpieliska zarządzany jest w sposób przyjazny dla środowiska z uwzględnieniem
ochrony wrażliwych gatunków oraz warunków środowiskowych (np. wydmy)?
Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, proszę opisać:
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30.4. Jeśli na terenie kąpieliska lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obiekty lub
obszary cenne przyrodniczo, proszę podać, z jakimi instytucjami /organizacjami
podejmowane są konsultacje w sprawie ich ochrony?

30.5. Czy strefowanie plaży jest uwidocznione na mapie kąpieliska? Tak:

Nie:

31. Na kąpielisku muszą zostać zachowane środki bezpieczeństwa w celu ochrony
użytkowników plaży.
31.1. W jaki sposób zapewniony jest bezpieczny dostęp do plaży? Proszę krótko opisać
urządzenie dojścia do plaży (chodniki, schody, rampy, kładki dla pieszych, itp.)

31.2. Czy plaża jest powszechnie dostępna? Tak:
a. Czy jest pobierana opłata za wstęp na plażę?

Nie:
Tak:

(Jeśli tak, proszę podać wysokość opłaty:
31.3. Czy teren plaży jest patrolowany/strzeżony?

Nie:
)
Tak:

Nie:

31.4. Czy strażnicy/ochrona jest odpowiednio wyszkolona i wykwalifikowana? Tak:
31.5. Czy strażnicy/ochrona jest łatwa do zidentyfikowania?
32.

Tak:

Nie:

Nie:

Na kąpielisku powinny być dostępne zasoby wody pitnej.

32.1. Czy na plaży znajduje się dostęp do wody pitnej? Tak:

Nie:

a. Jeśli tak, w jaki sposób jest zabezpieczone (np. przed dostępem zwierząt)? Woda
dostępna jest w butelkach. Możną ją zakupić w punktach gastronomicznych.
33.

Co najmniej jedno kąpielisko z Błękitną Flagą w gminie powinno być wyposażone w
wejście oraz infrastrukturę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

33.1. Czy kąpielisko jest wyposażone w bezpieczne i właściwie wykonane podjazdy dla osób
niepełnosprawnych?
Tak:

Nie:

33.2. Czy kąpielisko jest wyposażone w toalety dla osób niepełnosprawnych?
Tak:

Nie:

33.3. Jaka jest liczba toalet dla osób niepełnosprawnych?
33.4. Czy umożliwiony został dostęp do wody dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, rampy,
pływające wózki inwalidzkie )
Tak:

Nie:
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33.5 Czy umożliwiony został dostęp do wody także dla osób niewidomych lub z wadami wzroku
(sygnalizatory dźwiękowe, )?
Tak:

Nie:

a) Jeśli odpowiedź brzmi: NIE dla pytań 33.1, 33.2, 33.3, 33.5 proszę podać, które inne
kąpieliska położone w danej gminie posiadają wyposażenie i infrastrukturę spełniającą
potrzeby osób z niepełnosprawnościami:

b. Jeśli w gminie nie ma kąpielisk oznaczonych Błękitną Flagą spełniających powyższe warunki,
proszę podać przyczyny:

33.6 Czy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami były konsultowane z organizacjami
zrzeszającymi osoby niepełnosprawne:
Tak:

Nie:

Jeśli tak, z którymi organizacjami ?

33.7 Czy dostęp do plaży oraz sanitariaty odpowiadają mającym zastosowanie przepisom prawa
krajowego ?
Tak:

Nie:

33.8. Czy na parkingu przy kąpielisku zarezerwowane są miejsca dla osób niepełnosprawnych?
Tak:

Nie:
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA
DO PROGRAMU BŁĘKITNA FLAGA
Niniejszy formularz ma charakter porozumienia zawartego pomiędzy gestorem kąpieliska
przystępującego do programu, a Fundacją dla Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Krakowie.
Podpisujący oświadcza, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą, a przyjęte
zobowiązania zostaną spełnione w sezonie kąpieliskowym, którego dotyczy zgłoszenie.
Ponadto gestor kąpieliska oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
bezzwłoczne ściągnięcie z masztu Błękitnej Flagi w przypadku wystąpienia odstępstwa od
któregokolwiek obligatoryjnego kryterium programu Błękitna Flaga, a także za bezzwłoczne
poinformowanie o tym fakcie Krajowego Koordynatora Programu Błękitna Flaga.
Podpisując niniejszy formularz, gmina i administrator kąpieliska potwierdzają, że zostali
poinformowani o tym, że Jury Krajowe oraz Jury Międzynarodowe Programu Błękitna Flaga ma
prawo do odmowy wydania lub możliwości usunięcia Błękitnej Flagi, jeśli gmina lub administrator
kąpieliska dopuszczą się naruszenia krajowych przepisów ochrony środowiska lub w jakikolwiek
inny sposób postąpią niezgodnie z celami i ideą Międzynarodowego Programu Błękitna Flaga.
Gestor kąpieliska jest świadomy obowiązku uiszczenia opłaty związanej z uczestnictwem
kąpieliska w programie Błękitna Flaga. Osobą kompetentną do udzielania wszelkich informacji
na temat uczestnictwa w programie oraz wysokości składek jest Koordynator Programu Błękitna
Flaga – Jarosław Szczygieł, tel. 508 249 669, email: koordynator@blekitnaflaga.org
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Podpisując ten formularz, wnioskodawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za
informacje podane w niniejszym formularzu.
Podpisując ten formularz, wnioskodawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za działania
niezgodne z Kryteriami i misją programu Blue Flag International, jeśli te działania miały miejsce z
powodu jego zaniedbania.

OCHRONA DANYCH
Prosimy o zaznaczenie tego pola, aby potwierdzić zapoznanie się i zgodę na politykę
prywatności danych w programie Błękitna Flaga. Należy pamiętać, że zgodnie z RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
swobodnym przepływem takich danych oraz uchylając dyrektywę 95/46 / WE), nie
jesteśmy w stanie wykorzystywać i przetwarzać twoich danych osobowych, chyba że
wyrazisz na to zgodę (Blue Flag International).
Data:
Podpis i
pieczątka:
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Wersję elektroniczną wypełnionego dokumentu prosimy wysłać na adres:
sekretariat@blekitnaflaga.org
Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz aplikacyjny prosimy wysłać pod adres:
Jarosław Szczygieł
Fundacja dla Edukacji Ekologicznej
Aleja Powstania Warszawskiego 15,
31-539 Kraków
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