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Każdego roku, wiele kąpiących się osób 
wpada w tarapaty z powodu zagłębień w 
dnie morskim. Zagłębienia te występują 
pomiędzy płyciznami i możesz je

NOAA

rozpoznać podczas niskiego stany wody, 
jako wyżłobienia, którymi woda morska 
ucieka z prądem morskim. Ze względu na 

Bądź przygotowany 
przed wyjściem na 
plażę

Niebezpieczne prądy –
Odpływy i przypływy, głębiny 
i ukształtowanie dna

CURRENTCURRENT RIP CURRENT

ESCAPEESCAPE

ESCAPEESCAPE

pływy morskie (odpływ i przypływ) dno 
morskie bezustannie się zmienia, tworząc 
zagłębienia (układające się równolegle 
do lini brzegowej) i koryta, którymi prąd 
morski może porwać Cię w bardzo 
szybkim tempie daleko od brzegu.

Co należy zrobić, jeśli porwie Państwa 
prąd wodny? 
•  Nie walcz z prądem.
• Spróbuj dotrzeć do mielizny, płynąc  
 ukośnie do lini brzegowej.  
• Spróbuj skupić na sobie uwagę
 ludzi wokół siebie/ratowników poprzez  
 sygnały ręczne. 
• I przede wszystkim, NIE WPADAJ W PANIKĘ!
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   Alkohol i pływanie nie idą w parze. 
Wchodzenie do wody po spożyciu 
alkoholu grozi śmiercią.

07   Przy wietrze wiejącym od lądu, nie 
stosuj dmuchanych przedmiotów do 
rekreacji wodnej.

08   Nie wykopujmy na plaży głębokich 
dołków, gdyż grozi to upadkiem i 
obrażeniami ciała.

09   Przestrzegaj stref wyznaczonych do 
uprawiania sportów wodnych.

10   Nie skacz z mostów, śluz ani innych 
konstrukcji, które nie są przeznaczo-
ne do skoków do wody.

 Jeżeli jesteś nad wodą z małymi  
 dziećmi, nie spuszczaj ich z oka  
 zarówno w wodzie, jak i na plaży. W  
 wodzie nie pozwalaj im się odda lić od  
 siebie dalej niż na odległość ręki.

01   Pływaj jedynie w miejscach, gdzie 
jest to dozwolone i gdzie prowa-
dzony jest nadzór ratowniczy przez 
wykwalifikowanych ratowników.

02   Zastanówmy się, czy jesteśmy w 
wystarczająco dobrej kondycji, by 
pływać lub uprawiać sporty wodne. 
Nie zapomnij o zastosowaniu kremu 
do opalania.

03   Nigdy nie pływajmy w pojedynkę. 
Nawet najbardziej doświadczony 
pływak może wpaść w tarapaty

 (np. skurcz)!

04   Nie potrafisz pływać? Wchodź do 
wody nie głębiej niż do kolan.

05    Nie pływajmy w pobliżu wirów
 Są to prądy morskie, które mogą  
 nas porwać.

Pomarańczowy rękaw 
powietrzny
Można bezpiecznie kąpać się 
i pływać ale zabronione jest uży-
wanie pływających przedmiotów 
(tratw, materaców, pontonów 
itd.) ze względu na ryzyko znie-
sienia od brzegu.

Żółta flaga 
Kąpiel i pływanie są niebez-
pieczne. Najczęściej zagrożenie 
spowodowane jest warunkami 
pogodowymi.

Czerwona flaga 
Zakaz kąpieli i pływania.

Flagi w czarno-białą 
szachownicę
Na odcinku pomiędzy flagami 
dozwolone jest uprawianie 
sportów wodnych. Na tablicy 
informacyjnej będzie informacja, 
które dokładnie aktywności są 
dozwolone.

Co oznaczają flagi na plaży i 
na kąpieliskach?

Spędzasz miło czas nad wodą?
Oto kilka wskazówek od ratowników!

Czerwono-żółte flagi 
Obszar pomiędzy tymi dwiema 
flagami jest kąpieliskiem strze-
żonym. Ratownicy nadzorują ten 
teren. Sporty wodne są na tym 
odcinku zabronione.

Flaga ze znakiem zapy-
tania 
Znaleziono dziecko, które zgubi-
ło rodziców.

Znaki ostrzegawcze:
Zwracaj uwagę na znaki ostrzegawcze nad 
wodą. Wskazują miejsca niebezpieczne, np. 
z silnymi prądami morskimi. Nie kąp się w 
tych miejscach i nie wchodź w nich do wody.
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