
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI 

1. Długość zjeżdżalni wynosi 69 metrów. 

2. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać. 
3. Zjazd odbywa się na własną odpowiedzialność. 

4. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika. 
5. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się 

nakazom ratowników. 

6. Oczekiwanie na zjazd odbywa się na dole wieży startowej. Na więżę może wejść 
kolejny korzystający ze zjeżdżalni po zjeździe poprzedniej osoby. 

7. Na podeście startowym za elementem startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna 
osoba. 

8. Przed dokonaniem zjazdu należy sprawdzić czy jest stały dopływ wody do rury 

zjazdowej. 
9. Przed startem do zjazdu należy obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni: 

Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz:  
o wchodzenia na element startowy, 
o zjazdu rurą,  

Po zapaleniu się światła zielonego należy:  

o spokojnie wejść na odcinek startowy, 
o schylić się i dać pół kroku do przodu, wchodząc do rury głową w kierunku 

pomostu startowego (nogami do przodu w kierunku jazdy), 

o nogi złączyć razem (niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg), 
o lekko odepchnąć się rękami, od bocznych ścian rury zjazdowej lub drążka, 

o zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze, 
o przez cały czas trwania zjazdu, obserwować przód rury (przed nogami) tak aby 

w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę 

przyhamować nie doprowadzając do zderzenia, 
o po wypadnięciu do lądowiska natychmiast je opuścić, 

o po wyjściu z lądowiska, wszelkie zauważone usterki czy spotkania w rurze, z 
poprzednikiem zjazdu, zgłosić natychmiast ratownikowi. 

10.Zabrania się:  

o korzystania ze zjeżdżalni dzieciom do lat 8, 
o korzystania ze zjeżdżalni osobom niepełnoletnim bez nadzoru osoby pełnoletniej, 

o zjazdu parami i w grupie, 
o zjazdu w pozycji innej niż na przedstawionych piktogramach dopuszczających 

zjazd, 
o dokonywać zjazdu bez dopływu wody, 
o dokonywania startu do zjazdu przy świetle czerwonym, 

o dokonywania zjazdu osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub innych 
środków odurzających, 

o powodować sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu innych osób, 
o zatrzymywania w rurze w trakcie zjazdu, 
o wchodzenia do rury zjazdowej od strony lądowiska zjeżdżalni oraz wchodzenia 

„pod prąd” w rurze zjazdowej, 
o zjeżdżania z przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących 

zjazdu oraz mogącymi uszkodzić powierzchnie ślizgową rynny (klucze, breloczki, 
okulary, zegarki, łańcuszki). 

11.W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do ratownika 

pływalni. 
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