
            

                                                                                                  

 
 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z ZESTAWU  AQUAGLIDE CHALLENGE TRACK 3 

Wodny Tor Przeszkód. 

1. Korzystający z zestawu jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz regulaminu pływalni SOSIR. 

2. Korzystanie z zestawu jest DOZWOLONE TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH 

PŁYWAĆ. 

3. Zestaw nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 5-go roku życia.Dzieci do 13 

roku życia mogą korzystać z atrakcji wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

4. Z zestawu nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 

innych środków odurzających. 

5. Z zestawu może jednocześnie korzystać maksymalnie 21 osób. 

6. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z zestawu, ustala się maksymalny czas 

pobytu jednej osoby na 10 min. 

7. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku codziennie w godzinach od 8.00-14.45 

Poza tymi godzinami obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z zestawu. 

8. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz: 

- wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie, 

- skakania, w szczególności na głowę, 

- obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 136 kg (np. wspinanie się na 

zestaw z drugą osobą na plecach), 

- wykonywania salt, 

- wpływania pod zestaw, 

- używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz 

samego zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp. 

-popychania, stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych uczestników. 

9. Korzystający z zestawu ma obowiązek  stosowania się do poleceń  ratownika, mających 

na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu 

do zestawu określonej liczbie chętnych. 

12. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z urządzenia wolne jest od 

innych użytkowników. 

10. Nie należy kontynuować korzystania z zestawu, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia. 

11. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady bezpieczeństwa. 

12.Zaleca się wzajemną obserwacje i natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia 

życia lub zdrowia poprzez powiadomienie służb ratowniczych. 

13.Za wyrządzone szkody i doprowadzenie do sytuacji  zagrażającej zdrowiu i życiu  na 

skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia udostępniający nie ponosi 

odpowiedzialności.                                                                                                                                                           


