
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIKIEJ RZEKI

Dane techniczne:

Głębokość: 120 cm

Dolna granica wzrostu: 140 cm

1. Dzika rzeka jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Korzystania

z Krytej Pływalni OLIMPIC w Strawczynku zarządzanej przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu

w Strawczynie, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn.

2. Każda osoba korzystająca z dzikiej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami 

informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią Ratownicy oraz pracownicy pływalni. 

Wszystkie osoby korzystające z dzikiej rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

4. Dzika rzeka udostępniana jest na prośbę Klienta:

a) od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do godz. 21:45,

b) w soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do 21:45.

5. Korzystanie z dzikiej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

6. Osoby niepełnosprawne korzystają z dzikiej rzeki wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Dzika rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem kobiet w ciąży

oraz uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na cembrowinie dzikiej rzeki.

8. Z dzikiej rzeki korzystać mogą osoby umiejące pływać, o wzroście min. 140 cm (osoby 

pełnoletnie nie spełniające kryterium wzrostowego korzystają z atrakcji na własną odpowiedzialność).

9. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z dzikiej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodzica/opiekuna 

prawnego, tak aby opiekun w każdej chwili mógł pomóc dziecku.

10. Korzystanie z dzikiej rzeki może odbywać się tylko w obecności Ratownika.

11. Dzika rzeka jest miejscem o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała. Zabrania się 

powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób 

korzystających z dzikiej rzeki i pływalni, a w szczególności:

a) wchodzenia do rynny dzikiej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym,

b) wbiegania do dzikiej rzeki oraz wszelkich skoków, biegania i popychania się,

c) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny,
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d) nurkowania,

e) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania z dzikiej rzeki

z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, 

biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, 

kolczykami, ozdobami we włosach).

12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu dzikiej rzeki wszelką 

odpowiedzialność ponosi użytkownik.

13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane

z dzikiej rzeki, a także z terenu pływalni.
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