Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu
z dnia 06.06.2016 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI WODNEJ
NA KOMPLEKSIE BASENOWO - REKREACYJNYM
W OLKUSZU.

1. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników kompleksu basenowo-rekreacyjnego
umiejących pływać z wyjątkiem:
 osób cierpiących na lęk wysokości,
 dzieci poniżej 1m wzrostu,
 osób z dysfunkcjami układów - krążenia, oddechowego, kostnego; neurologicznymi
i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
 uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna przy wejściu na wieżę.
2. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
4. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
5. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
6. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
7. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd na sucho
jest surowo wzbroniony.
8. Zjazd odbywa się pojedynczo.
9. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół, a cały zjazd odbywa się
w pozycji leżącej na plecach z nogami skierowanymi w dół jazdy i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są
zabronione.
10. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
11. Zabrania się zjazdu rurą zjeżdżalni parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu,
na plecach głową do przodu na siedząco oraz wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu.
12. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp., które mogą
spowodować uszkodzenie ciała.
13. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
14. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.

15. Zabrania się wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania
się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
16. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni oraz powodowania sytuacji
mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 wtargnięcia na wieżę i zjeżdżalnię pomimo zakazu korzystania z niej – w przypadku
zagrodzenia dostępu na wieżę łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
 popychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
 wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne;
17. Osoba kończąca ześlizg w basenie hamującym powinna niezwłocznie opuścić to miejsce
w celu umożliwienia lądowania następnej osobie, a następnie udać się w kierunku drabinek
basenowych.
18. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych
lub przetartych w związku z korzystaniem ze zjeżdżalni.
19. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszego regulaminu.
20. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i personel obiektu.
Korzystający ze zjeżdżalni są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do ich poleceń.
21. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane ze zjeżdżalni.
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