CSÚSZDÁK HASZNÁLATI RENDJE
1.

A csúszdák a POLSKIE TATRY S.A. (székhelye: ul.Droga do Białego 7c, Zakopane) tulajdonába tartozó
Aqua Park Zakopane elválaszthatatlan részét képezik.
2. A csúszdák használata során be kell tartani az Aqua Park Zakopane Házirendjében és a jelen
Használati Rendben foglaltakat.
3. A csúszdák felhasználói kötelesek megismerkedni a jelen Házirenddel, piktogramokkal, tájékoztató táblákkal.
4. A csúszdák fokozott balesetveszélynek kitett helynek számítanak, a csúszdák használata a Felhasználó saját
felelősségére történik.
5. Az Aqua Park Igazgatósága nem vállal felelősséget a vízicsúszdák használata során bekövetkező
testi sérülésekért és a személyes tárgyak (beleértve a fürdőruhák) megrongálódásáért.
6. A vízicsúszdákat gyermekek 12 éves kortól használhatják önállóan, 12 éves korig a csúszda használata
kizárólag szülő vagy felnőtt személy felügyelete mellett, míg szervezett csoportok tagjai a csúszdánál álló
csoportfelügyelő jelenléte mellett történhet.
7. Az indító álláson csak egy személy tartózkodhat, a csúszás egyesével történik.
8. Csúszás előtt ellenőrizze, hogy van víz a csúszdában, tilos „szárazon” csúszni.
9. A csúszda összes felhasználója köteles betartani a medenceőr és az úszómester figyelmeztetéseit és
utasításait.
10. Az Aqua Park Igazgatósága biztonsági okokból kifolyólag ideiglenesen korlátozhatja a vízicsúszdák
használatát (túl sok felhasználó).
11. A biztonságos csúszás érdekében:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

- a csúszda használata előtt vegye le az óráját, ékszereit, korrekciós- és napszemüvegét és minden egyéb
olyan tárgyat, ami testi sérülést vagy a csúszda sérülését okozhatja,
- várja meg az indító rendszer zöld jelzését, a piros jelzés szigorúan megtiltja az indító állásra lépést és a
csúszást,
- lépjen az indító állásra és vegye fel a megjelölt csúszási testhelyzetet, azaz üljön le vagy feküdjön
a hátára a csövön, lábakkal a csúszás irányába,
- enyhén lökje el magát kézzel a cső oldalsó falaitól vagy a korláttól,
- egyesével szabad lecsúszni,
- háton fekve vagy félig ülő testhelyzetben, lábakkal a csúszás irányába szabad lecsúszni,
- szabadon csússzon, ne álljon meg a csúszdában a csúszás során,
- a medencébe érkezve feltétlenül el kell hagyni a fogadó részt.

12. Tilos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

- tiltott testhelyzetben lecsúszni, pl. fejjel lefelé, állva, térdelve,
- alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek hatása alatt a csúszdát igénybe venni,
- párban, csoportosan vagy kis gyerekekkel együtt lecsúszni, különösen a gyereket hasra téve és
így átölelve,
- beugrani vagy befutni a csúszdába a gyorsabb csúszás érdekében,
- a csúszás alatt megállni és felállni a csúszdában,
- a fogadó részből, a „csúszás irányával szemben” felmenni a csúszdán,
- a csúszda használata sérült indító rendszer, vagy más, szemmel látható műszaki sérülés esetén,
- lendületből beugrani a csúszdába,
- futkározni a csúszdatorony lépcsőjén, lökdösődni az indító állásban, valamint másokat csúszásra
kényszeríteni,
- 12 évnél fiatalabb gyermeket felügyelet nélkül hagyni a csúszda területén.

13. A csúszdák nehézségi szintjei:
a.
b.
c.

- könnyű - kék színű és a Sodrófolyosóba vezető csúszda,
- közepes - zöld színű (166,5 m hosszú) és a piros színű (106 m hosszú),
- nehéz - sárga színű.

14. Az alábbi Házirend betartását az úszómesterek, medenceőrök és a kiszolgáló személyzet felügyelik. A csúszda
összes felhasználójának szigorúan be kell tartania a felügyelő személyzet utasításait.
15. A Csúszda jelen használati rendjének a megszegése okozta balesetért minden felelősség a csúszda
felhasználóját terheli.
16. A jelen Házirendet vagy használati rendet megszegő minden személy a belépőjegyek visszatérítése nélkül
eltávolításra kerül a sodrófolyosóból, valamint az Aqua Park Zakopane területéről.

