Regulamin zjeżdżalni Aquaparku
„NEPTUN”
1. Zjeżdżalnia jest czynna w godzinach otwarcia pływalni.
2. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni, obowiązuje na niej zarówno niniejszy regulamin jak również regulamin ogólny
pływalni.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz
instrukcją użytkowania.
4. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
· kolor zielony – wolny zjazd
· kolor czerwony – zakaz zjazdu
5. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
· Osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zapalenia się zielonego światła, po sprawdzeniu czy w rynnie
płynie woda,
· 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. Pozycję tą należy zachować przez cały czas
zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione,
· Po zakończeniu ślizgu, należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.
6. Bezwzględnie zabrania się:
· Rozpoczynania ślizgu gdy pali się czerwone światło,
· Użytkowania zjeżdżalni gdy nie pali się sygnalizacja świetlna,
· Dokonywania ślizgów bez dopływu wody,
· Wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, tyłem, na brzuchu, na plecach z głową do przodu,
· Chwytania rękami rynny i zatrzymywania się w czasie zjazdu,
· Zjeżdżanie z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogącymi uszkodzić
powierzchnię ślizgową rury,
· Posiadania na ubiorze elementów metalowych,
· Biegania, popychania się na podeście startowym i schodach oraz wpychania innych osób do wnętrza rury zjazdowej,
· Wchodzenia do zjeżdżalni „pod prąd” od strony lądowiska oraz po konstrukcji zjeżdżalni,
· Korzystania ze zjeżdżalni dzieciom do ukończenia 10 roku życia,
· Zjeżdżania uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
7. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
8. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
9. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia, chorym na padaczkę oraz
szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
10. Osobom, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadkach rażącego
naruszenia regulaminu - wydalenie z hali basenowej.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Aquaparku. Wszystkie osoby
korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. Podczas występowania złych warunków atmosferycznych tj. burzy, wyładowań atmosferycznych, bardzo silnego wiatru
itp. zjeżdżalnie mogą zostać zamknięte do odwołania.
13. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania
ze zjeżdżalni. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
14. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za jej
nieprawidłowe użytkowanie, a Kierownictwo Aquaparku nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem ogólnym Aquaparku „NEPTUN”
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zjeżdżalni:
1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia!!!
2. Na podeście startowym ustawia się tylko i wyłącznie 1 osoba.
3. Należy sprawdzić czy w rurze płynie woda.
4. Po zapaleniu się zielonego światła należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek,
- zająć właściwą pozycję zjazdową, tj. położyć się w rurze na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku
jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
- lekko odepchnąć się rękami od drążka lub ścian rury zjazdowej,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
- przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania
z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
- po wpadnięciu do lądowiska natychmiast je opuścić,
- wszelkie zauważone usterki czy spotkania w rurze z poprzednikiem zjazdu należy zgłosić natychmiast ratownikowi.

