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REGULAMIN 
ZJEŻDŻALNI „FALA” 

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 osoby powyżej 10 roku życia. 
3. Dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni tylko pod opieka osób dorosłych. 
4. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy: 

a) zdjąć zegarek, okulary pływackie i inne przedmioty mogące spowodować skaleczenie lub inny uraz albo 
uszkodzić rynnę zjeżdżalni lub folię wyścielającą nieckę basenową, 

b) upewnić się czy do zjeżdżalni doprowadzona jest woda. 
5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. 
6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni osobie rezygnującej ze ślizgu. 
7. Na podeście startowym mogą przebywać co najwyżej dwie osoby. 
8. Zabrania się: 

a) Zjeżdżania na sucho (bez płynącej w rynnie zjeżdżalni wody) 
b) Wchodzenia na elementy zjeżdżalni 
c) stwarzać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu użytkowników, 
d) zmuszania do wykonywania ślizgu 
e) użytkowania zjeżdżalni:  
 gdy brak jest dostatecznej ilości wody, 
 gdy są uszkodzenia zjeżdżalni, 

f) wskakiwania lub wbiegania do rynny, 
g) zjazdu w grupie większej niż dwie osoby, 
h) zjazdu na stojąco, tyłem na brzuchu lub głową w dół, 
i) wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów, 
j) zatrzymywania się w rynnie podczas zjazdu, 
k) biegania i popychania innych użytkowników, 
l) zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami, 
m) wchodzenia do rynny pod prąd od strony lądowiska. 

9. Aby bezpiecznie zjechać należy: 
a) USIĄŚĆ lub POŁOŻYĆ SIĘ NA PLECACH z nogami skierowanymi w dół na odcinku startowym 
b) odepchnąć się od ścian rynny, 
c) zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się, 
d) opuścić natychmiast lądowisko. 

10. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi WOPR lub pracownikowi basenu natychmiast po 
opuszczeniu lądowiska. 

11. Korzystanie ze zjeżdżalni dokonywane jest na własną odpowiedzialność. 
12. Za wszelkie konsekwencje wynikające z uszkodzenia ciała i przedmiotów osobistych podczas korzystania ze 

zjeżdżalni w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 
13. Korzystający ze zjeżdżalni mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do wskazań pracowników obiektu i 

ratowników WOPR. 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie obiektu oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl w 

zakładce „Basen w Międzylesiu”. 
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