REGULAMIN ZJEŻDZALNI
1.

Zjeżdżalnia jest integralną częścią kompleksu basenów i obowiązują na niej przepisy
Regulaminu Krytej Pływalni „Olimpic” zarządzanej przez
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Turystyczna 6; 26-067 Strawczyn.

2.

Zjeżdżalnia jest udostępniana na prośbę klienta, przy zewnętrznej temperaturze powietrza powyżej – 5°C.

3.

Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia.

4.

Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.

5.

Przy wchodzeniu na platformę startową należy zachować ostrożność oraz trzymać się barierki.

6.

Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce.

7.

Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony.

8.

Zjazd można rozpocząć tylko po zapaleniu się zielonego światła.

9.

Jeżeli nastąpiła awaria światła, należy to niezwłocznie zgłosić ratownikowi.

10.

Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.

11.

Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.

12.

Na całej długości zjeżdżalni należy zachować ostrożność.

13.

Zabrania się
a. zjeżdżania z ostrymi przedmiotami, zegarkami, w okularach itp.
b. biegania po schodach.
c. zmuszania innych użytkowników do wykonywania ślizgów
d. zjazdów grupami,
e. zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,
f. wchodzenia do zjeżdżalni „pod prąd”
g. ślizgów w pozycjach:
• głową w dół,
• na stojąco,
• na brzuchu,
• na stopach,
• na kolanach.
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14.

Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i opuścić
basen hamujący zachowując szczególną ostrożność .

15.

Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i pracowników pływalni.

16.

Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzającej zagrożenie dla siebie lub innych
użytkowników.

17.

Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest nadzór opiekuna na starcie
zjeżdżalni.

18.

W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność za
zaistniałą sytuację ponosi użytkownik.

19.

SCKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania regulaminu,
zaleceń i instrukcji personelu oraz w wyniku nieodpowiedniego korzystania ze zjeżdżalni.

UWAGA! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
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