CSÚSZDASZABÁLYZAT
– A csúszdát mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő-,
biztonságos úszni tudás esetén veheti igénybe.
– Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai, szabályai szerint
szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelelőstől kell
tájékoztatást kérni. Egyben köteles a csúszda személyzet és az úszómesterek utasításait feltétel
nélkül betartani.
– Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy a létesítményt különös elővigyázatossággal használják!
– Csúszni csak az indító állástól elindulva lehet. Saját tulajdonú úszógumi, illetve segédeszközök
használata nem megengedett. A segédeszközzel ellátott csúszdákon csak az előírt segédeszköz
használható!
– A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos.
– A csúszdák használatánál lecsúszó személy ékszert és szemüveget stb. – illetve bármilyen olyan
tárgyat, amely a csúszás közben saját maga vagy más számára sérülést okoz – nem viselhet.
– A vendég köteles a csúszdákat ápolt és rövidre vágott körmökkel igénybe venni. Köteles továbbá
a hajviseletet olyan módon rendezni, hogy az az élményelemek használata közben balesetet,
sérülést stb. ne okozzon.
– Amennyiben a vendég mégis ékszerrel, órával, szemüveggel vagy hajcsattal használja a csúszdát,
és ebből a társaságnak vagy bármely más személynek kára vagy sérülése keletkezik úgy köteles
megtéríteni, illetve felelősséget viselni érte.
– Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani.
A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat. A csúszást a kijelző szabad
zöld jelzése esetén lehet megkezdeni.
– A csúszdákat nem használhatják: Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, görcsös
eszméletvesztéses (pl.: epilepsziás) betegek, szívbetegek, sérült nyílt sebfelületű személyek,
mozgáskorlátozottak, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer, alkohol hatása alatt álló személyek.
– Gyengén látó, ill. hallássérült Vendég csak állandó kísérő felügyelettel veheti igénybe, ill. kísérő
kizárólagos felelősségére használhatják a csúszdát.
– 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett
tartózkodhatnak a csúszda területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére
használhatják.
– Az egyes csúszdákhoz tartozó magassági és súlykorlátokat minden esetben be kell tartani.
– Jelen szabályzat előírásainak be nem tartásából származó károkat a károkozó köteles megtéríteni.

