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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA I INNYCH ATRAKCJI 
WODNYCH NA PŁYWALNI ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.  

 

Podstawowe dane: 

Głębokość maksymalna – 0,37 m  

Powierzchnia całkowita – ok. 190 m2 

 

Brodzik jest integralną częścią pływalni Śremski Sport Sp. z o. o. Do niniejszego Regulaminu stosuje 

się również zapisy „Regulaminu pływalni Śremski Sport Sp. z o. o.”. Niniejszy Regulamin określa, co 

następuje: 

1. Każda osoba korzystająca z brodzika ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem 

oraz tablicami informacyjnymi i piktogramami. 

2. Brodzik dostępny jest dla dzieci poniżej 13 roku życia wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub 

upoważnionych dorosłych opiekunów. 

3. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika ma obowiązek zapoznania podopiecznego  

z zapisami niniejszego Regulaminu. 

4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania  

z brodzika i jego atrakcji wodnych oraz przebywania w takim miejscu blisko lustra wody,  

z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani. 

5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu 

innych osób korzystających z brodzika lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,  

a w szczególności: 

• pozostawiania dzieci poniżej 13 roku życia w brodziku bez stałego nadzoru instruktora  

lub upoważnionego dorosłego opiekuna, 

• wskakiwania do brodzika z rozbiegu i skakania z murka otaczającego brodzik  

oraz wybiegania i wyskakiwania z brodzika. Wychodząc z brodzika należy korzystać  

z wyznaczonych miejsc z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

• wpychania dzieci do brodzika, 

• uwieszania się na elementach konstrukcyjnych i wychylania poza balustrady zamku, 

• zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół, na kolanach lub w pozycji stojącej,  

• zjeżdżania z użyciem ostrych przedmiotów, desek, makaronów, itd., 

• skakania ze zjeżdżalni, wpływania pod elementy konstrukcyjne zamku i innych atrakcji, 

poruszania się po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym do kierunku zjazdu („pod prąd”), 

wchodzenia na podest zamku w sposób inny niż za pomocą schodków itd., 

• użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, szlabanem 

lub w inny widoczny sposób. 

6. Dopuszcza się zjazd z użyciem kamizelki pływackiej (kapoka) lub bezrękawników. 

7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz upoważnieni 

pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane 

bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu brodzika 

wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

9. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 

usuwane z terenu brodzika, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych kosztów. 


