
 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI 

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej 

przepisy regulaminu pływalni. 

2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na 

zjeżdżalni wodnej spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu 

Pływalni. 

3. Przed rozpoczęciem zjazdu należy zapoznać się z regulaminem 

zjeżdżalni. 

4. Korzystając ze zjeżdżalni wodnej należy bezwzględnie stosować się 

do poleceń dyżurujących Ratowników. 

5. Na podeście startowym zjeżdżalni wodnej może znajdować się tylko 

jedna osoba. 

6. Zjazd odbywa się pojedynczo. 

7. Przed zjazdem trzeba koniecznie sprawdzić , czy w rurze zjeżdżalni 

wodnej jest woda. Zjazd na sucho jest zabroniony. 

8. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja: 

a. kolor zielony - wolny zjazd, 

b. kolor czerwony - zakaz zjazdu. 

9. Przed rozpoczęciem zjazdu należy spokojnie wejść na podest 

startowy (na podeście startowym może znajdować się wyłącznie 

jedna osoba). 

10. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję 

zjazdową (usiąść nogami w kierunku jazdy lub położyć się w rurze na 

plecach, także nogami w kierunku jazdy). Zjazd należy wykonać 

w pozycji leżącej lub półsiedzącej. 

11. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od 

bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy 

zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej. 

12. W trakcie zjazdu ze zjeżdżalni wodnej należy obserwować cześć 

rury znajdującą się przed nogami, aby w przypadku spotkania 

z poprzednim zjeżdżającym móc przyhamować i uniknąć zderzenia. 

13. Po wpadnięciu do lądowiska należy je natychmiast opuścić. 

14. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu 

ratownikowi.  

15. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się. 



16. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnych należy zdjąć okulary, 

zegarki, łańcuszki, kolczyki, i inne przedmioty zagrażające 

bezpieczeństwu w trakcie zjazdu. 

17. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni wodnej nie wolno powodować 

sytuacji , które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo dla 

zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej. 

18. Zabrania się: 

 Biegania po schodach zjeżdżalni wodnej, popychania się na 

podeście startowym oraz zmuszania innych użytkowników do 

wykonywania zjazdów; 

 Korzystania ze zjeżdżalni wodnej w przypadku uszkodzenia 

sygnalizacji świetlnej, rynny zjeżdżalni wodnej lub innych 

wad technicznych; 

 Zjeżdżania w grupach; 

 Zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca lub leżąca na plecach 

z nogami w kierunku jazdy; 

 Wbiegania do zjeżdżalni wodnej w celu przyspieszenia 

prędkości zjazdu; 

 Korzystania ze zjeżdżalni osobom po spożyciu alkoholu lub 

innych środków odurzających; 

 Zjeżdżania na materacach, deskach, zabawkach, piłkach itd. 

19. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 5 roku życia. Dzieci do lat 7 

zjeżdżają wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

20. Osoby korzystające ze zjeżdżalni robią to na własną 

odpowiedzialność. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie 

ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

 


