
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU ZABAW „WIBIT AQUA TRACK”  

  

1. Wodny tor zabaw znajduje się na terenie Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego „Czarna Góra”.  

2. Wodny tor zabaw jest czynny w godzinach otwarcia Kompleksu.  

3. Korzystanie z Wodnego toru zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać i powyżej 6 

roku życia.  

4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Wodnego toru zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

5. Z Wodnego toru zabaw jednorazowo (jednocześnie) może korzystać maksymalnie 15 osób.  

6. Przed wejściem na Wodny tor zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub 

inne ostre przedmioty.  

7. Na terenie Wodnego toru zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.  

8. Na terenie Wodnego toru zabaw zabrania się:  

a. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,  

b. wkładania dłoni lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie 

c. skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu, 

d. wykonywania salt,  

e. przebywania w obrębie toru pływającego,  

f. przepływania pod modułami oraz obok modułów,  

g. używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów 

nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych, 

h. obciążania zestawu w jednym miejscu ciężarem większym niż 120 kg (np. wspinanie się na zestaw z drugą 

osobą na plecach), 

i. zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, 

j. wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.  

 

9. Na terenie Wodnego toru zabaw należy:  

a. stosować się do poleceń  ratowników, 

b. poruszać się po Wodnym torze zabaw w wyznaczonym kierunku, 

c. upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z Wodnego toru zabaw wolne jest od innych 

użytkowników, 

d. po dotarciu na koniec Wodnego toru zabaw lub upadku w takcie jego pokonywania, niezwłocznie 

opuścić strefę Wodnego toru zabaw i rozpocząć pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca 

oznaczonego jako START, 

e. o wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast     

powiadomić najbliższego ratownika. 

10. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.  

11. Osoby korzystające z Wodnego toru zabaw obowiązane są do ścisłego  przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu.  

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie 

osoby korzystające z Wodnego toru zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować do ich poleceń.  

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz nie stosujące się do poleceń 

ratowników mogą zostać usunięte z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.  

14. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Kompleksu.  

15. Regulamin wchodzi w życie dnia 20.06.2019 r. i obowiązuje do chwili demontażu Wodnego toru zabaw. 


