
Regulamin zjeżdżalni na pływalni  

Długość – 50,5 m 
Różnica poziomów – 6,0 m 

Zjeżdżalnia jest integralną część pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.  
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja :  

- kolor zielony - wolny zjazd  
- kolor czerwony - zakaz zjazdu  

1. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem tych, 
którzy nie odbyli ćwiczeń oswajających z wodą.  

2. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać dzieci poniżej 12 roku życia, chyba że pod opieka 
osoby pełnoletniej 

3. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba 
4. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest 

surowo wzbroniony 
5. Zabrania się zjeżdżania z ostrymi przedmiotami, zegarkami lub w okularach itp.  
6. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje kolejka.  
7. Zabrania się biegania po schodach.  
8. Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce.  
9. Zjazd można rozpocząć tylko po zapaleniu się zielonego światła.  
10. Jeżeli nastąpiła awaria światła, należy to niezwłocznie zgłosić ratownikowi.  
11. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.  
12. Na całej długości zjeżdżalni należy zachować ostrożność.  
13. Zabrania się zmuszania użytkowników do wykonywania ślizgów.  
14. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej.  
15. Zabrania się ślizgów w pozycjach:  

- głową w dół,  
- na stojąco,  
- na brzuchu,  
- na stopach,  
- na kolanach.  

16. Podczas zjazdów zabrania się:  

- zjazdów grupami,  
- zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni,  
- wchodzenia do zjeżdżalni „pod prąd” 
- wskakiwanie do rury z rozbiegu.  

17. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi 
zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.  

18. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i pracowników pływalni.  
19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego 

regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.  
20. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub ratownikom. 
21. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni 

wszelką odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi użytkownik.  

 


