Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pływalni Letniej „Delfin”

1. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z instrukcją i tablicami
informacyjnymi.
2. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla osób dorosłych oraz dla dzieci o takim wzroście, że wysokość
mierzona od stóp do ramienia wynosi co najmniej 100cm.
3. Dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
4. Rodzice oraz pełnoletni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich podopiecznych.
5. Użytkownik korzysta ze zjeżdżalni na własną odpowiedzialność.
6. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom z dysfunkcjami neurologicznymi, gastrycznymi, układu
krążenia, układu oddechowego, kostnego oraz wrażliwych na nagłe przeciążenia jak i kobiety w ciąży.
7. Przed zjazdem należy zdjąć zegarek oraz wszelką inną biżuterię.
8. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała
i jest surowo wzbroniony.
9. Początek zjazdu następuje jedynie w sytuacji, gdy w zjeżdżalni oraz strefie hamowania nie znajduje się
żadna osoba.
10. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.
11. Ze zjeżdżalni może korzystać tylko jedna osoba. Zabrania się przebywania na ślizgu dwóch osób w tym
samym czasie.
12. Należy przyjąć dozwoloną pozycję ślizgu – pozycja leżąca na plecach nogami w kierunku zjazdu.
13. Zabrania się wykonywania ślizgów w pozycjach:
a) Głową w dół
b) Na stojąco
c) Na brzuchu
d) Na kolanach
14. Basen lądowiska zjeżdżalni powinien być po wodowaniu natychmiast opuszczony w kierunku schodów
wyjściowych z niecki basenu.
15. Bezwzględnie zabrania się
a) Wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni.
b) Użytkowania zjeżdżalni, gdy brak jest dostatecznej ilości wody lub widoczne
są jakiekolwiek uszkodzenia zjeżdżalni.
c) Wskakiwania na ślizg zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu,
na plecach głową do przodu.
d) Zatrzymywania się w rynnie zjeżdżalni podczas zjazdu.
e) Biegania po schodach wieży zjeżdżalni, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.
f) Zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.
g) Zabrania się używania wszelkich materiałów, środków, mogących mieć wpływ
na powiększenie prędkości ciała zjeżdżającego.
16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy oraz pracownicy obsługi.
17. Wszystkie osoby naruszające przepisy użytkowania zjeżdżalni będą z niej usuwane.

