
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ

1. Zjeżdżalnia wodna, zwana dalej zjeżdżalnią, jest jednym z urządzeń pływalni.
2. Na zjeżdżalni obowiązują przepisy regulaminu pływalni oraz regulaminu zjeżdżalni wodnej.
3. Parametry techniczne:

• Długość -  57.80m
• Nachylenie -10%
• Różnica poziomów -  ok. 5,47m
• Przepływ wody- 120 m 3/godz.

4. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja świetlna:
• Sygnał w kolorze zielonym -  wolny zjazd
• Sygnał w kolorze czerwonym -  zakaz zjazdu
5. Ze zjeżdżalni korzystamy wyłącznie gdy jest ona otwarta i gdy działa sygnalizacja świetlna. 

Zjazdy są dozwolone wyłącznie w obecności ratownika.
6. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni dzieciom do lat 3, osobom nie w pełni sił 

lub posiadającym przeciwskazania zdrowotne.
7. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat mogą zjeżdżać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
8. Zjazd odbywa się pojedynczo. Nie dotyczy to osób zjeżdżających w parze z dzieckiem w 

wieku od 3 do 7 lat.
9. Pozycją zjazdową jest wyłącznie pozycja siedząca przodem w kierunku zjazdu lub leżąca na 

plecach nogami w kierunku zjazdu. Zjazd z dzieckiem w wieku od 3 do 7 lat dozwolony jest 
wyłącznie w pozycji siedzącej przodem w kierunku zjazdu. Dziecko należy trzymać w tej 
samej pozycji przed sobą.

10. Pozycje zjazdowe obrazują piktogramy umieszczone obok regulaminu.
11. Korzystając ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu 

własnemu i innych.
12. Zabrania się wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, stojąc, 

klęcząc, leżąc na brzuchu, leżąc z głową w kierunku zjazdu oraz z przyborami do pływania.
13. Do podestu startowego prowadzą schody, po których nie wolno biegać, ani skakać. Należy po 

nich wchodzić kolejno, prawą stroną, zachowując szczególną ostrożność.
14. Na podeście startowym może przebywać wyłącznie jedna osoba. Nie dotyczy to osób 

zjeżdżających w parze z dzieckiem w wieku od 3 do 7 lat.
15. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, biżuterię, inne 

ozdoby, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu i narazić użytkownika na zranienie ciała.
16. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest surowo 

wzbroniony.
17. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
18. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania. Bezwzględnie zabrania się 

wchodzenia do basenu- lądowiska, gdy trwają zjazdy, zaglądania, do rury zjazdowej od strony 
jej wylotu lub wchodzenia do niej.

19. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub 
przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

20. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 
usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

Dyrektor OSiR

DYREKTOR 
Ośrodka Sportu i Rekrea'

Dzielnicy Śr6 ‘


