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                   REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ 

                            KRYTEJ PŁYWALNI „KORAL” W MORAWICY  
 

 

Długość                   - 65,69 m 

Średnica rury          - Ø 1,00 m  

Różnica poziomów - 6,4 m 

Godziny otwarcia.   - 6.00 - 22.00 godz. 

 

1.  Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu  

      krytej pływalni „KORAL” w Morawicy oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. 

2.  Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja: 

- kolor zielony     – wolny zjazd 

- kolor czerwony – zakaz zjazdu 

 

3.  Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 7 roku życia. 

 

4.  Należy stosować się ściśle do poleceń ratowników, pracowników obsługi basenu oraz  

     sygnalizacji świetlnej na wieży. 

 

5.  Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba. 

 

6.  Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo  

     wzbroniony. 

 

7.  Zjazd można rozpocząć tylko po zapaleniu się zielonego światła. 

 

8.  Jeżeli nastąpiła awaria światła, należy to niezwłocznie zgłosić ratownikowi. 

 

9.  Zjazd odbywa się pojedynczo. 

 

10. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół. 

 

11. Zabrania się ślizgów w pozycjach: 

- „głową w dół” 

- „na stojąco” 

- „na brzuchu” 

- „na stopach” 

- „na kolanach” 

- „na plecach głową do przodu”. 

 

12. Podczas zjazdów zabrania się: 

- zjazdów parami, w grupie, 

- zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni.    

 

13. Nie dozwolony jest zjazd z ostrymi przedmiotami, zegarkami, itp. 

 

   14. Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni oraz zmuszania innych  

         użytkowników do wykonania zjazdu.  
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15. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca  

       i krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia.  

 

16.  Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu  

       i innych. 

 

17. Zejście schodami dozwolone jest jedynie przy barierce. 

 

18. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący. 

 

19. Korzystanie ze zjeżdżalni  odbywa się na własne ryzyko użytkownika.  

 

20. W razie wypadku spowodowanego nie przestrzeganiem regulaminu zjeżdżalani wszelką    

      odpowiedzialność ponosi użytkownik. 

 

21. „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody 

      powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, zaleceń i instrukcji personelu  

      oraz w wyniku nieodpowiedniego korzystania ze zjeżdżalni. 

 

 

 

  Zarząd  

    „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


