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REGULAMIN 
ZJEŻDŻALN BRODZIKA 
Basenu w Międzylesiu 

 
 
 

 
1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Basenu w Międzylesiu i obowiązują na nim przepisy Regulaminu 

ogólnego oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu. 
2. Ze zjeżdżalni korzystać mogą dzieci do 7 roku życia pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich 

opiekunów. 
3. Dzieci do 3 lat podczas ślizgu bezwzględnie muszą być asystowane przez opiekuna. 
4. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem, 

tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania. 
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.  
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu. 
7. Na podeście startowym mogą przebywać tylko jedna osoba. 
8. Zabrania się:  

a) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników, 
b) zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu, 
c) korzystania z uszkodzonej zjeżdżalni, 
d) zjazdu w grupie, 
e) wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów, 
f) zatrzymywania się w rynnie podczas zjazdu, 
g) biegania i popychania innych użytkowników, 
h) zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami, 
i) wchodzenia do rynny pod prąd od strony lądowiska.  

9. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, 
skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tę 
należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione. 

10. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu. 
11. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie. 
12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi wodnemu lub pracownikowi basenu 

natychmiast po opuszczeniu lądowiska. 
13. Korzystanie ze zjeżdżalni dokonywane jest na własną odpowiedzialność. 
14. Za wszelkie konsekwencje wynikające z uszkodzenia ciała i przedmiotów osobistych podczas 

korzystania ze zjeżdżalni w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem zarządca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

15. Korzystający ze zjeżdżalni mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do wskazań pracowników 
obiektu i ratowników wodnych. 

16. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie obiektu oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl 
w zakładce „Basen w Międzylesiu”.  
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