
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZTUCZNEJ FALI 

 

Głębokość  od 0 do 1,80 m  

 

Wysokość fali – 70 cm  

 

 

1. Sztuczna fala jest integralną częścią aquaparku i obowiązują na niej przepisy regulaminu 

ogólnego aquaparku oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. 

2. Każda osoba korzystająca ze sztucznej fali ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, 

tablicami informacyjnymi i znakami. 

3. Sztuczna fala jest włączana w cyklach podanym pod niniejszym regulaminem. 

4. Uruchomienie sztucznych fal jest sygnalizowane na minutę przed ich włączeniem zapowiedzią 

słowną przez głośniki. Osoby, które nie chcą korzystać ze sztucznej fali proszone  

są o opuszczenie niecki. 

5. W czasie kiedy sztuczna fala nie jest włączona, niecka podzielona jest na akweny: 

 dla nieumiejących pływać – od plaży do liny z pływakami w kolorze czerwonym, 

 dla umiejących pływać – od liny z pływakami w kolorze czerwonym do liny z pływakami  

w kolorze żółtym. 

6. W czasie kiedy sztuczna fala jest włączona cały obszar niecki jest strefą dla umiejących pływać.  

7. W czasie kiedy sztuczna fala jest wyłączona, zabronione jest przekraczanie granicy strefy  

dla osób  nie umiejących pływać. 

8. Sztuczna fala jest atrakcją o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków. Korzystanie  

ze sztucznej fali odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  

9. Sztuczna fala dostępna jest dla wszystkich użytkowników aquaparku umiejących pływać  

z wyjątkiem: 

 dzieci do 3 roku życia, 

 uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na cembrowinie sztucznej fali. 

10. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej fali wyłącznie pod ustawiczną opieką i nadzorem 

rodziców lub pełnoletnich opiekunów.  

11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu 

innych osób korzystających ze sztucznej fali i aquaparku, lub mogących spowodować 

nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

 wnoszenia do niecki sztucznej fali jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej 

fali z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, 

biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, 

kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim, nurkowym oraz zabawkami 

wypornościowymi (deskami, kółkami, rękawkami, rurkami i maskami do nurkowania, itp.), 

 wbiegania i wskakiwania do niecki sztucznej fali z rozbiegu, 

 wskakiwania do niecki z brzegu sztucznej fali, 

 nurkowania pod lustrem wody, 

 wchodzenia do niecki sztucznej fali poza plażą – jedynym miejscem do tego przeznaczonym, 

 przekraczania liny z pływakami w kolorze żółtym umieszczonej wzdłuż ściany z mechanizmem 

wytwarzającym falę – należy zachować odstęp minimum 1 m. 

12. W czasie kiedy sztuczna fala jest włączona w niecce w zakolu koło plaży następuje 

załamywanie się i nakładanie na siebie odbitych fal. Jest to miejsce niebezpieczne, w którym 

należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić dodatkową opiekę dzieciom.  

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy aquaparku. 

Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej fali są zobowiązane bezwzględnie stosować 

się do ich poleceń.  

14. W czasie kiedy sztuczna fala jest włączona zabronione jest przebywanie w pobliżu ścian basenu 

oraz trzymanie się cembrowiny niecki.  

15. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze sztucznej fali. 


