ZJEŻDŻALNIE WODNE
1.
2.
3.

4.

Korzystający zobowiązani są zachować szczególną ostrożność na schodach
prowadzących do zjeżdżalni, używając poręczy i uchwytów.
Wiek i wzrost korzystających jest uzależniony od rodzaju zjeżdżalni, patrz tablica
piktogramowa.
Użytkownicy zobowiązani są:
a) zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową,
b) sprawdzić czy przez ślizg płynie woda,
c) sprawdzić czy działa sygnalizacja świetlna,
d) z chwilą zapalenia się zielonego światła zająć właściwą pozycję zgodną z pozycjami
dozwolonymi,
e) zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej (ZIELONE – START,
CZERWONE – STOP) lub w przypadku zjeżdżalnie bez sygnalizacji świetlnej oczekiwać, aż poprzednik znajdzie się w bezpiecznej odległości,
f) po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić miejsce lądowania i zrobić
miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni,
g) stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i Obsługi pływalni.
h) niezwłocznie informować ratowników dyżurnych o każdym wypadku lub zranieniu.
Zabrania się:
a) korzystania ze zjeżdżalni, jeżeli jest wyłączona z użytkowania.
b) zjazdów przy niesprawnej sygnalizacji świetlnej,
c) zjeżdżania w pozycjach zabronionych (patrz tablica piktogramowa),
d) biegania po stopniach zjeżdżalni,
e) wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie
wykonywania ślizgu,
f) wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich i ostrych przedmiotów,
g) siadania do startowni przed zjazdem,
h) wylewania wody z wanny startowej,
i) aktów wandalizmu.

BALON WODNY
1.

Korzystanie z balonu wodnego może odbywać się wyłącznie w obecności i za zgodą
ratownika.
2. Jednorazowo z balonu może korzystać maksymalnie 15 osób dorosłych lub 20 dzieci.
3. Dzieci o wzroście do 140 cm korzystają z atrakcji w osobnych grupach wpuszczanych
co 30 minut (zaczynając od pełnej godziny).
4. Czas trwania jednej sesji jest uzależniony od ilości korzystających i oczekujących,
przy czym nie może trwać krócej niż 5 minut.
5. Wejście na balon jest możliwe tylko w miejscu oznaczonym napisem WEJŚCIE,
a opuszczenie balonu – tylko drogą oznaczoną napisem WYJŚCIE.
6. Do wspinaczki na kopułę balonu służą cztery liny wspinaczkowe. Obszary pomiędzy
linami służą do zjeżdżania.
7. Z jednej liny wspinaczkowej może korzystać jedna osoba.
8. Na powierzchni kopuły należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na ryzyko
poślizgnięcia.
9. Osoba zjeżdżająca w dół zobowiązana jest upewnić się, czy tor zjazdu i miejsce
lądowania są wolne (nie są zajęte przez innych Użytkowników).
10. Użytkownicy mogą korzystać z balonu wodnego wyłącznie podczas funkcjonowania
fontanny znajdującej się na powierzchni kopuły balonu.

11. Zabrania się:
a) zjazdów głową w dół,
b) skakania z ławki na kopule balonu, robienia salt
c) popychania innych uczestników,
d) wchodzenia na balon z okularami korekcyjnymi, biżuterią, zawieszonymi
łańcuszkami, zegarkami, i innymi ostrymi przedmiotami,
e) wchodzenia na balon w sprzęcie pływackim (kółka, pływaczki, kamizelki, okularki),
f) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych
Użytkowników.
12. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników
dyżurnych.
ZJEŻDŻALNIA SŁONIK
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Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych
opiekunów.
Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,
zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych
osób korzystających ze zjeżdżalni i basenu rekreacyjnego lub mogących spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
a) wypychania osób,
b) zatrzymywania się i stawania,
c) wchodzenia na zjeżdżalnię od strony zjazdowej od elementu końcowego w kierunku
punktu startu.
Zjazd odbywa się pojedynczo.
Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń niezwłocznie należy zgłosić dyżurującemu
ratownikowi.
O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników
dyżurnych.

JACUZZI
1.

Przed wejściem do jacuzzi należy zapoznać się z poniższymi przeciwwskazaniami do
korzystania z kąpieli.
2. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom z otwartymi ranami lub opatrunkami na ciele.
3. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Wejście/wyjście tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z jacuzzi.
7. W jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8 osób.
8. Zaleca się pobyt w jacuzzi nie dłuższy niż 15 minut.
9. Kąpiel odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
10. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi
11. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
a) wpychania innych osób,
b) skoków do wanny,
c) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów,
mydła, olejków, soli kąpielowych itp.,
d) zanurzania głowy i twarzy,

e) manipulowania przy dyszach i pokrętłach,
f) wylewania wody z wanny.

TABLICE INFORMACYJNE PRZY KAŻDEJ ATRAKCJI
CEBULA:
Długość – 17 metrów
Różnica poziomów – 6,48 metra
Głębokość basenu lądowiska – 1,8 metra
Rynna Ø 800 mm
Stopień trudności – TRUDNA
Wzrost od 1,40 m

SZEROKOTOROWA:
Długość – 20 metrów
Różnica poziomów – 4,92 metra
Głębokość basenu lądowiska – 1 metr
Szerokość – 3,48 m (2 x 1,64 m)
Stopień trudności – ŁATWA

SALAMANDRA:
Długość – 58,92 metry
Różnica poziomów – 6,48 metra
Głębokość basenu lądowiska – 1,2 metra
Spadek – 10%
Rynna Ø 1000 mm
Stopień trudności – ŁATWA
Wzrost od 1,20 m

RUROWA DUŻA
Długość – 210,1 metra
Różnica poziomów – 20,6 metra Sprawdzić
Głębokość basenu lądowiska – 0,75 metra
Spadek – 10%
Stopień trudności – TRUDNA
Wzrost od 1,40 m

RUROWA MAŁA
Długość – 97,6 metra
Różnica poziomów – 9,8 metra
Głębokość basenu lądowiska – 0,75 metra
Spadek – 10%
Stopień trudności – ŁATWA
Wzrost od 1,40 m

SŁONIK
Długość – 2,1 metra
Różnica poziomów – 0,82 metra
Głębokość basenu lądowiska – 0,4 metra
Szerokość atrakcji – 1,3 metra
Szerokość ślizgu – 0,46 metra
Stopień trudności – ŁATWA
Wiek do 7 lat

RZEKA
Długość – 25 metrów
Głębokość – 1,2 metra
Stopień trudności – TRUDNA

BALON
Średnica – 15 m
Głębokość basenu lądowiska – 0,95 m
Stopień trudności – ŚREDNI
Wzrost od 1,40 m

