
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI 

PŁYWALNI MIEJSKIEJ W SULECHOWIE 

 

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu 

ogólnego. 

· kolor zielony – wolny zjazd, 

· kolor czerwony – zakaz zjazdu. 

2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem osób, które nie 

odbyły 

ćwiczeń oswajających z wodą lub których stan zdrowia na to nie pozwala. 

3. Zabrania się zjeżdzalni z ostrymi przedmiotami, zegarkami, w okularach itp. 

4. Na schodach zjeżdzalni obowiązuje „kolejka” – oczekujący na zjazd ustawiają się jeden 

za drugim. 

5. Zabrania się biegania po schodach. 

6. Zejście schodami jest dozwolone jedynie przy barierce. 

7. Zjazd można rozpocząć tylko przy zapaleniu się zielonego światła. 

8. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej. Start następuje w pozycji 

siedzącej z nogami skierowanymi w dół. 

Na całej długości zjeżdżalni należy zachować ostrożność. 

9. Zabrania się zmuszania użytkowników do wykonywania zjazdów. 

10. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo 

zabroniony. 

11. Zjazd należy wykonać w pozycji leżącej lub półleżącej pojedynczo na plecach. 

12. Zabrania się: 

· zjazdów głową w dół na brzuchu i plecach, 

· zjazdów na brzuchu nogami w dół, 

· zjazdów na kolanach, 

· zjazdów grupami, 

· wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu, 

· zatrzymania się i stawiania w zjeżdżalni, 

· wchodzenia do zjeżdżalni pod prąd, 

· wszystkich innych czynności zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających ze 

zjeżdżalni. 

13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi 

zjeżdżalni i opuścić basen hamujący. 

14. Dzieci do 10 roku życia mogą zjeżdżać wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. 

15. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika i pracowników pływalni. 

16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką 

odpowiedzialność ponosi użytkownik. 

17. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. 

18. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub 

przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni. 

UWAGA !!! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
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                                                          „SULECHOWIANKA” w Sulechowie 



 


