REGULAMIN ZJEŻDŻALNI
CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE PROKOCIM
1.

Zjeżdżalnia jest dostępna dla korzystających z Pływalni.

2.

Zjeżdżalnia jest dostępna w dniach i godzinach otwarcia Pływalni.

3.

Przed wejściem na schody zjeżdżalni oraz rozpoczęciem korzystania ze zjeżdżalni należy zapoznać się
z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Ogólnym Pływalni Centrum Rozwoju Com–Com Zone w
Krakowie oraz stosować się do nich w trakcie korzystania ze zjeżdżalni.

4.

Osoby korzystające ze zjeżdżalni bezwzględnie i niezwłocznie stosują się do instrukcji, nakazów i
zakazów pełniącego dyżur ratownika wodnego.

5.

Zjeżdżalnia jest przeznaczona tylko dla osób umiejących pływać.

6.

Podczas wchodzenia na schody należy zachować szczególną ostrożność.

7.

Na schody należy wchodzić pojedynczo oraz powoli.

8.

Osoba zjeżdżająca może wystartować tylko, gdy zapali się zielona lampka. Kategorycznie zabrania się
rozpoczynania ślizgu przy zapalonej lampce czerwonej.

9.

Przed każdym zjazdem należy upewnić się, czy w rynnie płynie woda.

10. Należy zjeżdżać nogami do dołu w pozycji leżącej, bądź półleżącej.
11. Kategorycznie zabrania się zjeżdżania więcej niż jednej osobie naraz, z wyłączeniem przypadku, gdy
zjeżdża dziecko wraz z rodzicem lub opiekunem. W takim przypadku należy stosować się do instrukcji
i rysunków umieszczonych przy zjeżdżalni, a w przypadku ich braku lub niezrozumienia, wyłącznie
zgodnie z instrukcjami pełniącego dyżur ratownika wodnego.
12. Po zakończeniu ślizgu należy bezzwłocznie opuścić nieckę wylotu rury.
13. Wszelkie dostrzeżone usterki, nieprawidłowości lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać
pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
14. Wszelkie urazy, skaleczenie oraz dolegliwości należy bezwzględnie i bezzwłocznie zgłaszać
pełniącemu dyżur ratownikowi wodnemu lub innemu pracownikowi obsługi.
15. Dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można przypisać
odpowiedzialności, mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką, nadzorem i obserwacją
rodziców lub dorosłego uprawnionego opiekuna.
16. Osoby z dysfunkcjami układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i trawiennego, jak również
wrażliwe na nagłe przeciążenia powinny korzystać ze zjeżdżalni ze szczególną ostrożnością i po
konsultacji lekarskiej. Rozpoczynając korzystanie ze zjeżdżalni korzystający potwierdza, że jego stan
zdrowia pozwala na taką formę rekreacji.
17. Obowiązuje zakaz:
1.

biegania po schodach,

2.

przepychania się na schodach,

3.

zjeżdżania, gdy jest zapalona czerwona lampka lub gdy nie ma wody w rynnie,

4.

zatrzymywania się podczas ślizgu,

5.

zjeżdżania w pozycjach niedozwolonych, w szczególności głową w dół, niezgodnie z rysunkiem przy
zjeżdżalni,

6.

zjeżdżania grupami,
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7.

machania rękami podczas ślizgu,

8.

zabierania jakichkolwiek przedmiotów do zjeżdżalni, również biżuterii,

9.

posiadania w stroju elementów metalowych,

10. wskakiwania do rynny z rozbiegu,
11. chwytania rękami rynny podczas zjazdu,
12. przebywania w niecce u wylotu rury, dłużej niż jest to konieczne do wstania i wyjścia,
13. samodzielnego zjeżdżania przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby, którym z powodu stanu
psychicznego lub cielesnego nie można przypisać odpowiedzialności,
14. zjeżdżania przez dzieci do lat 13 oraz osoby, którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie
można przypisać odpowiedzialności bez opieki, nadzoru i obserwacji rodziców lub dorosłego
uprawnionego opiekuna,
15. wchodzenia na schody i korzystania ze zjeżdżalni pomimo komunikatu o zamknięciu zjeżdżalni lub
zakazu pełniącego dyżur ratownika wodnego.
16. stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
17. W sprawach niniejszym Regulaminem nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie, w tym w zakresie
odpowiedzialności odszkodowawczej, mają w szczególności postanowienia Regulaminu Ogólnego
Pływalni Centrum Rozwoju Com – Com Zone w Krakowie.
Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim
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