REGULAMIN ZJEŻDŻALNI
– Korzystanie z zjeżdżalni odbywa się na własną odpowiedzialność użytkowników. Zjeżdżalnia
dostępna jest dla wszystkich użytkowników, którzy dysponują odpowiednim stanem zdrowia i
umieją bezpiecznie pływać.
– Korzystanie z poszczególnych zjeżdżalni może odbywać się tylko zgodnie z poleceniami i zasadami
znajdującymi się na umieszczonych obok piktogramach (rysunkach). W przypadku pojawienia się
trudności w interpretacji oznaczeń o pomoc należy poprosić osoby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo zjeżdżalni. Jednocześnie użytkownicy zjeżdżalni są obowiązani do
bezwarunkowego przestrzegania poleceń personelu zjeżdżalni i ratowników.
– W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów dotyczących ograniczeń wysokości (poniżej
120 cm WYSOKOŚĆ BARKU!) i wagi, obowiązujących przy poszczególnych zjeżdżalniach.
– Wszystkich Gości prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z obiektu!
– Zjazd może rozpoczynać się tylko z podestu startowego. Zabrania się korzystania z własnych
gumowych kółek do pływania, jak również innych przedmiotów pomocniczych. Na zjeżdżalniach
zaopatrzonych w przedmioty pomocnicze można używać tylko przedmioty ujęte w przepisach!
– Zabrania się wchodzenia na zjeżdżalnię od dołu, z boku oraz jak wspinania się na nią.
– Zabrania się wnoszenia do rynny zjazdowej jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z
przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia własnego ciała, lub obrażenia u innych
użytkowników, np. biżuteria i okulary.
– Osoby korzystające ze zjeżdżalni powinny mieć zadbane i krótko obcięte paznokcie. Ponadto w
taki sposób uporządkowane włosy, aby w trakcie korzystania z atrakcji zjeżdżalni nie zagrażały one
wypadkiem lub obrażeniami itp.
– Jeśli użytkownicy mimo zakazu korzystają ze zjeżdżalni nosząc biżuterię, zegarki, okulary lub
klamry we włosach i spowodują tym szkody lub obrażenia dla Spółki lub innych osób, będą
zobowiązani do pokrycia szkody i wzięcia za to odpowiedzialności.
– Podczas startu należy zachować odpowiednią odległość w celu uniknięcia najeżdżania na siebie.
Do chwili zjazdu jednej osoby do basenu hamownego kolejna osoba nie może rozpocząć ślizgu.
Ślizg rozpoczyna się przy wolnym zielonym świetle sygnalizującym.
– Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni przez chorych z wysoką temperaturą, cierpiących na
choroby zakaźne lub choroby dermatologiczne, omdlenia z drgawkami (np. ataki padaczki),
choroby serca, urazy z otwartymi ranami, niepełnosprawnych, osoby, których stan wskazuje na
użycie narkotyków, środków odurzających lub spożycie alkoholu.
– Osoby niedowidzące oraz słabosłyszące mogą korzystać ze zjeżdżalni tylko pod stałą opieką osób
towarzyszących, nadto na wyłączną odpowiedzialność osób towarzyszących.
– Dzieci do 14 roku życia mogą przebywać na terenie zjeżdżalni tylko pod stałą opieką rodziców lub
osób towarzyszących, nadto na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub osób towarzyszących.
– Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu zjeżdżalni
wszelką odpowiedzialność ponoszą osoby, która je spowodowały.

