
 

 

 

REGULAMIN  MEGAZJEŻDŻALNI BANZAI 

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Aquaparku i obowiązują na niej Regulaminu Ogólnego 

Obiektu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu. 

2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem, 

tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania. 

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

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników Aquaparku umiejących pływać  

z wyjątkiem: 

- dzieci poniżej 13. roku życia, 

- osób poniżej 130 cm wzrostu, 

- osób powyżej 130 kg wagi ciała, 

- kobiet ciężarnych, 

- osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk 

wysokości, 

- osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, 

neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,  

- uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym 

zjeżdżalni. 

5. Podczas wchodzenia do kabiny startowej z zapadnią należy zachować szczególną ostrożność, 

zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp. 

6. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. 

7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 

8. Na zjeżdżalni obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń pracownika obsługi lub 

ratownika dyżurującego przy kabinie startowej z zapadnią.  

9. Bezpośrednio przed wejściem do kabiny startowej z zapadnią należy sprawdzić czy w kabinie 

startowej zapadnia stanowiąca podłogę znajduje się w prawidłowym położeniu i czy w rurze 

zjazdowej płynie woda. Wejście do kabiny startowej przy otwartej zapadni oraz zjazd na 

sucho jest wzbroniony. 

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, 

bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Aquaparku lub mogących 

spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

- użytkowania zjeżdżalni w przypadku: braku pracownika obsługi lub ratownika 

dyżurującego przy kabinie startowej z zapadnią, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, 

szlabanem, lub w inny widoczny sposób, 

- samodzielnego otwierania drzwi kabiny startowej, 

- manipulowania przyciskami panelu sterującego,  

 



 

 

 

 

- wpychania osób do wnętrza kabiny startowej z zapadnią, 

- wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, 

- wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania 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 i nurkowym (deskami, 

rękawkami i okularami pływackimi, itp.), zakaz ten jest bezwzględny i dotyczy nawet 

bardzo małych przedmiotów, 

- wskakiwania kabiny z zapadnią z rozbiegu, 

- prób zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej, 

- nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu, 

- wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne, 

- wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się 

wewnątrz rynny w kierunku punktu startu, 

- wchodzenia do rynny z boku rynny, 

- wspinania się na elementy nośne zjeżdżalni. 

11. Strój kąpielowy osoby, która chce skorzystać z atrakcji nie może zawierać koralików, cekinów 

i innych twardych elementów mogących uszkodzić ślizg lub zostać oderwane w trakcie 

zjazdu. 

12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją startową jest pozycja stojąca, w osi 

symetrii ślizgu, obydwie stopy na podłodze i spojrzenie do przodu, pięty i tył głowy przylegają 

do powierzchni zjeżdżalni, ręce skrzyżowane, przy czym lewa dłoń dotyka prawego ramienia, 

a prawa dłoń lewego ramienia. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu do 

momentu wodowania w rynnie hamownej. Inne pozycje startowe są zabronione. 

13. Po zajęciu prawidłowej pozycji i zamknięciu drzwi kabiny startowej osoba obsługująca 

uruchamia mechanizm zapadni. Otwarcie zapadni poprzedzone jest trzema krótkimi 

ostrzegawczymi sygnałami, po których następuje otwarcie zapadni. Zapadnia otwiera się w 

dół. 

14. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym 

strzałkami. 

15. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu 

lądowiska. 

16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy 

Aquaparku. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie 

stosować się do ich poleceń.  

17. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni. 

18. Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań 

atmosferycznych, bardzo silnego wiatru itp. zjeżdżalnia może zostać zamknięta do 

odwołania. 



 

 

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z MEGAZJEŻDŻALNI BANZAI 

1. Przed wejściem do kabiny startowej należy sprawdzić czy zapadnia znajduje się w prawidłowej 

pozycji i czy do kabiny/rynny doprowadzana jest woda. 

2. Do kabiny startowej wchodzi jedna osoba. 

3. Po wejściu użytkownika do kabiny należy zamknąć drzwi.  

4. Użytkownik przyjmuje prawidłową pozycję ciała. Prawidłowa pozycja ciała: 

- stojąca, w osi symetrii ślizgu, 

- obydwie stopy na podłodze i spojrzenie do przodu, 

- pięty i tył głowy przylegają do powierzchni zjeżdżalni, 

- ręce skrzyżowane, przy czym lewa dłoń dotyka prawego ramienia, a prawa dłoń lewego 

ramienia. 

5. Należy czekać na sygnał startowy. Zapadnia otwiera się w dół. 

6. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić rynnę hamowną w kierunku oznaczonym 

strzałkami. 

7. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu 

lądowiska. 


