
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI ZEWNĘTRZNYCH DLA DZIECI 

1. Zjeżdżalnie Zewnętrzne dla Dzieci są integralną częścią Aquaparku i obowiązują na nich 

przepisy Regulaminu Ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu. 

2. Opiekun dziecka korzystającego ze Zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej 

Regulaminem i tablicami informacyjnymi oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku. 

3. Korzystanie ze Zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

4. Zjeżdżalnie dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 8 pod ustawiczną opieką i nadzorem 

rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną 

ostrożność. 

6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu. 

7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 

8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających ze Zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących 

spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie   przeznaczone, 

- użytkowania Brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny 

widoczny sposób, 

- wpychania dzieci do brodzika, 

- przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni, 

- przebywać nago, 

- skakania i biegania, 

- wskakiwania do brodzika z rozbiegu, 

- jedzenia i picia, 

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów. 

9. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na 

plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi 

wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne 

pozycje zjazdowe są zabronione. 

10. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie. 

 



 

 

 

 

11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci, ratownicy 

i pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze Zjeżdżalni są zobowiązane 

bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu 

lądowiska. 

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: opiekunowie dzieci, ratownicy 

i obsługa Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające z Brodzika są zobowiązane bezwzględnie 

stosować się do ich poleceń. 

14. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu 

Brodzika. 

15. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze Zjeżdżalni. 

 


