
Regulamin korzystania z: biczy wodnych, zje¿d¿alni dzieciêcej „S³onik”.

Regulamin biczy wodnych 

1. Bicze wodne s¹ integraln¹ czêœci¹ p³ywalni i przy korzystaniu z nich obowi¹zuj¹ przepisy 
Regulaminu. 

2. Bicze wodne (szeroki, w¹ski, oraz dysze boczne) w³¹czane s¹ przez ratownika na proœbê 
u¿ytkownika.

3. Ka¿dorazowe w³¹czenie urz¹dzeñ atrakcji wodnych nastêpuje po upewnieniu siê przez ratownika, 
¿e pod dysz¹ nie znajduje siê ¿adna osoba i ich uruchomienie nie spowoduje niebezpiecznej 
sytuacji.

4. Stoj¹c pod biczem wodnym nie nale¿y spogl¹daæ wprost w dysze wylotowe.

5. Nale¿y unikaæ p³ywania pod biczami wodnymi w czasie, gdy nie tryska z nich woda.

6. Z bicza wodnego jednorazowo mo¿e korzystaæ tylko jedna osoba.

7. Zabrania siê:  a)     manipulowania przy urz¹dzeniach, 

  b)     kierowania strumienia wody w inne osoby,

  c)     podk³adania pod strumieñ wody sprzêtu sportowo-rekreacyjnego (ko³a, deski, itp.)

8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pe³ni¹ ratownicy i pracownicy p³ywalni. 
Wszystkie osoby korzystaj¹ce z atrakcji s¹ zobowi¹zane bezwzglêdnie stosowaæ siê do ich 
poleceñ.

9. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauwa¿one usterki nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ 
ratownikowi.

10. W czasie rezerwacji miejsca w basenie rekreacyjnym, gdzie odbywa siê nauka p³ywania, dostêp do 
biczy wodnych jest ograniczony.

11. P³ywalnia nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody u¿ytkownika wynik³e z przyczyn nie le¿¹cych 
po stronie p³ywalni, w szczególnoœci na skutek nie przestrzegania regulaminu korzystania z 
atrakcji.

Regulamin grzybka 

 1. Grzybek jest integraln¹ czêœci¹ p³ywalni i przy korzystaniu z niego obowi¹zuj¹ przepisy Regulaminu 

2. Grzybek  w³¹czany jest przez ratownika na proœbê u¿ytkownika.
3. Stoj¹c pod grzybkiem  nie nale¿y spogl¹daæ w dysze wylotowe.
4. Zauwa¿one w trakcie korzystania z atrakcji usterki lub nieprawid³owoœci w jej dzia³aniu  nale¿y zg³osiæ 
niezw³ocznie dy¿uruj¹cemu ratownikowi.
5. P³ywalnia nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody u¿ytkownika wynik³e z przyczyn nie le¿¹cych po 
stronie p³ywalni, w szczególnoœci na skutek nie przestrzegania regulaminu  korzystania z atrakcji.

Regulamin zje¿d¿alni dla dzieci „S£ONIK” 

 1. Zje¿d¿alnia jest integraln¹ czêœci¹ p³ywalni i obowi¹zuj¹ na niej przepisy Regulaminu 

2. Zje¿d¿alnia dostêpna jest dla dzieci do lat 7 wy³¹cznie pod sta³¹ opiek¹ rodziców lub pe³noletnich 
opiekunów.
3. Opiekun dziecka korzystaj¹cego ze zje¿d¿alni ma obowi¹zek zapoznania siê z niniejszym regulaminem.
4. Podczas wchodzenia na platformê startow¹ zje¿d¿alni nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ.
5. Na podeœcie startowym mo¿e przebywaæ tylko jedna osoba.
6. Zjazd odbywa siê pojedynczo. Dozwolon¹ pozycj¹ zjazdow¹ jest pozycja siedz¹ca  z wyprostowanymi 

grzybka, 
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6. Zjazd odbywa siê pojedynczo. Dozwolon¹ pozycj¹ zjazdow¹ jest pozycja siedz¹ca  z wyprostowanymi 
nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rêkoma u³o¿onymi wzd³u¿ cia³a . Wybran¹ pozycjê nale¿y 
zachowaæ przez ca³y czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe s¹ zabronione.
7. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rêkê przez opiekuna w trakcie zeœlizgu.
8. Po wykonaniu zeœlizgu nie wolno pozostawaæ w miejscu zjazdu.
9. Zabrania siê korzystania z atrakcji w sposób zagra¿aj¹cy w³asnemu bezpieczeñstwu oraz innych osób 
korzystaj¹cych ze zje¿d¿alni, a w szczególnoœci:
  a) zmuszania dziecka do wykonywania œlizgu,
  b) wykonywania œlizgu parami lub w grupie,
  c) zjazdu z przedmiotami, mog¹cymi spowodowaæ uszkodzenia cia³a, a w szczególnoœci z okularami, 
bi¿uteri¹ i sprzêtem p³ywackim,
  d) wchodzenia na zje¿d¿alniê od strony jej wylotu oraz wspinania siê po zje¿d¿alni w kierunku punktu 
startu,
  e) zatrzymywania siê oraz wstawania w rynnie zje¿d¿alni.
10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pe³ni¹ ratownicy i pracownicy p³ywalni. 
Wszystkie osoby korzystaj¹ce ze zje¿d¿alni s¹ zobowi¹zane bezwzglêdnie stosowaæ siê do ich poleceñ.
11. Wszelkie niebezpieczne zdarzenia oraz zauwa¿one usterki nale¿y niezw³ocznie zg³osiæ ratownikowi.
12. P³ywalnia nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody u¿ytkownika wynik³e z przyczyn nie le¿¹cych po 
stronie p³ywalni, w szczególnoœci na skutek nie przestrzegania regulaminu korzystania z atrakcji.


