
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD

1. Wodny Tor znajduje się na terenie OSiR w Pływalni Hala-Basen przy ul. Partyzantów 31 A

2. Wodny Tor Przeszkód jest czynny w godzinach wyznaczonych przez organizatora.

3. Korzystający z Wodnego Toru jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania 
regulaminu oraz do kulturalnego zachowywania się.

4. Korzystanie z Wodnego Toru dozwolone jest TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.

5. Wodny Tor nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 7-go roku życia.

6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Toru wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

7. Z Wodnego Toru jednorazowo może korzystać 15 osób.

8. W przypadku gdy użytkownik zejdzie lub spadnie z Wodnego Toru, musi rozpocząć 
pokonywanie atrakcji od początku czyli miejsca oznaczonego jako START.

9. Przed wejściem na Wodny Tor korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki 
lub inne ostre przedmioty.

10. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. 
natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

11. Na terenie Wodnego Toru zabrania się:
- wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
- skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z 
modułu, wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie, 
korzystania z Wodnego Toru w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
- przepływania pod modułami,
- używania wszelkiego rodzaju makaronów, desek do pływania, rękawków i innych sprzętów 
nadmuchiwanych, płetw oraz pasów wypornościowych podczas korzystania z zestawu,
- zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
- wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.

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

13. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub 
przetartych w wyniku korzystania z atrakcji wodnej.

14. Na terenie Wodnego Toru obowiązuje ruch jednokierunkowy.

15. Korzystający z zestawu ma obowiązek stosowania się do poleceń ratownika, mających na 
celu zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do 
zestawu dozwolonej liczbie chętnych.

16. Osoby korzystające z Wodnego Toru obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień
odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się 
do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu Kompleksu Hala - Basen bez prawa zwrotu
wcześniej uiszczonej opłaty.

18. Do skorzystania z wodnego toru uprawnia bilet wstępu na pływalnię.

   Dyrektor OSiR w Gołdapi


