REGULAMIN ZJEŻDŻALNI
1.

Zjeżdżalnie są integralną częścią obiektu Aqua Park Zakopane, którego właścicielem jest Spółka
POLSKIE TATRY S.A. z siedzibą przy ul. Droga do Białego 7c w Zakopanem.
2. Podczas korzystania ze zjeżdżalni obowiązują przepisy Regulaminu Aqua Park Zakopane oraz
niniejszego Regulaminu.
3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, znakami,
tablicami informacyjnymi.
4. Zjeżdżalnie są miejscem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków, korzystanie ze zjeżdżalni
odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Dyrekcja Aqua Park nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała oraz uszkodzenia przedmiotów
osobistych( w tym strojów kąpielowych) powstałe podczas korzystania ze zjeżdżalni wodnych.
6. Samodzielnie ze zjeżdżalni wodnych mogą korzystać dzieci powyżej 12 lat, zjazd dzieci do lat 12
wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, uczestnicy grup zorganizowanych tylko
w obecności opiekuna w okolicach zjeżdżalni.
7. Na podeście startowym ustawia się tylko jedna osoba, a zjazd odbywa się pojedynczo.
8. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda, zjazd „na sucho” jest
zabroniony.
9. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnych są zobowiązane do podporządkowania się
nakazom i komunikatom ratowników.
10. Dyrekcja Aqua Park może chwilowo ograniczyć dostęp do zjeżdżalni wodnych ze względów
bezpieczeństwa (duża ilość osób korzystających).
11. W celu wykonania bezpiecznego ślizgu należy:
- przed wejściem na zjeżdżalnię wodną zdjąć zegarek, biżuterię, okulary optyczne i pływackie oraz inne
przedmioty mogące spowodować uraz lub skaleczenie lub uszkodzenie zjeżdżalni,
- oczekiwać aż na sygnalizatorze świetlnym pojawi się zielone światło, kolor czerwony oznacza
bezwzględny zakaz wchodzenia i zjazdu zjeżdżalnią,
- wejść na podest startowy i zająć wyznaczoną pozycję zjazdową, tj. usiąść lub położyć się w rurze na
plecach, nogami do przodu w kierunku zjazdu,
- lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury lub drążka,
- zjazd wykonywać tylko pojedynczo,
- zjazd wykonać w pozycji leżącej na plecach lub pół siedzącej nogami w kierunku jazdy,
- zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się wewnątrz rury podczas zjazdu,
- po wpadnięciu do wody bezwzględnie opuścić lądowisko.
12. Zabrania się:
- zjeżdżania w pozycji niedozwolonej, tj. głową w dół, na stojąco, w pozycji klęczącej,
- wykonywania ślizgów po spożyciu napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
- wykonywania ślizgu parami, w grupie lub z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w
ramionach na brzuchu,
- wskakiwania lub wbiegania do rynny w celu przyśpieszenia zjazdu,
- zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny podczas zjazdu,
- wchodzenia do rynien zjeżdżalni „pod prąd” od strony lądowiska,
- korzystanie ze zjeżdżalni wodnych w przypadku uszkodzenia sygnalizacji świetlnej lub innych
widocznych wad technicznych,
- wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
- biegania po stopniach wieży zjeżdżalni wodnych, popychania się na podeście startowym oraz
zmuszania innych do wykonania ślizgu,
- pozostawania dzieci do lat 12 w obrębie zjeżdżalni bez opieki.

13. Stopnie trudności zjeżdżalni:
- łatwy – kolor niebieski oraz zjeżdżalnia do Dzikiej Rzeki,
- średni – kolor czerwony (dł. 106 m),
- trudny – kolor zielony (dł. 166,5 m) dopuszczalna waga do 90 kg oraz kolor żółty.
Wymagania:
- duża koordynacja ruchów
- doświadczenie w korzystaniu z tego rodzaju atrakcji
- bezwzględne przestrzeganie nakazanych zasad i pozycji zjazdu
14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie
osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu zjeżdżalni wszelką
odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
16. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z dzikiej
rzeki a także z terenu Aqua Park Zakopane bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów
pobytu.

