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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ 
NA PŁYWALNI ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.  

 

Podstawowe dane: 

Długość – 46 m, średnica rury – 1 m 

Różnica poziomów – 4,25 m 

Spadek – ok. 9,00% 

Zjeżdżalnia wodna 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 ze zjeżdżalni wodnej ma obowiązek zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem oraz tablicami informacyjnymi i piktogramami. 

2. Zjeżdżalnia wodna dostępna jest dla dzieci poniżej 13 roku życia wyłącznie pod stałą opieką 

rodziców lub upoważnionych dorosłych opiekunów. 

3. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni wodnej ma obowiązek zapoznania 

podopiecznego z zapisami niniejszego Regulaminu. 

4. Przemieszczając się po schodach należy przytrzymywać się poręczy w celu asekuracyjnym. 

Podczas przemieszczania się po schodach należy zachować szczególną ostrożność. 

5. Na zjeżdżalni wodnej obowiązuje sygnalizacja świetlna: 

• Czerwone światło – zakaz zjazdu, 

• Zielone światło – dopuszczony zjazd. 

6. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest surowo 

zabroniony. 

7. Zjazd odbywa się co do zasady pojedynczo. Dopuszcza się zjazd w parze opiekun z dzieckiem. 

8. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba (z wyłączeniem zjazdu dziecka 

z opiekunem). 

9. Ślizg należy wykonać w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół, zgodnie ze wzorem na 

tablicy z wytycznymi producenta. 

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu 

innych osób korzystających ze zjeżdżalni wodnej lub mogących spowodować nieszczęśliwy 

wypadek, a w szczególności: 

• zbiegania i zeskakiwania ze schodów, biegania oraz zmuszania innych osób do wykonania 

zjazdu, w tym popychania innych osób w celu przyspieszenia zjazdu, 

• wychylania się poza balustradę, 

• zrzucania przedmiotów na zjeżdżalnię lub rzucania nimi w kierunku elementów  

jej konstrukcji, 

• zatrzymywania, stawania oraz poruszania się po zjeżdżalni w kierunku przeciwnym  

do kierunku zjazdu („pod prąd”), 

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

• łapania się krawędzi zjeżdżalni podczas ślizgu, 

• zjeżdżania z użyciem ostrych przedmiotów, desek, makaronów, dmuchanych kółek, 

pontonów, itp., 

• samodzielnego zjazdu dzieciom poniżej 8 roku życia lub wzrostu poniżej 120 cm.  



 

 

 

  www.sremskisport.pl 

 

Śremski Sport Sp. z o.o. 
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem 

tel. 61 22 28 680 
bok@sremskisport.pl 

 
 

Dzieci poniżej 13 roku życia nadal muszą znajdować się pod stałym nadzorem rodzica 

lub upoważnionego dorosłego opiekuna, 

• użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, taśmą, 

szlabanem lub w inny widoczny sposób. 

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

12. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca  

i krążenia. 

13. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić nieckę hamowni. 

14. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz upoważnieni 

pracownicy spółki Śremski Sport. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnej  

są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu wszelką 

odpowiedzialność ponosi użytkownik lub jego opiekun. 

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

usuwane z terenu zjeżdżalni wodnej, a także z terenu pływalni bez zwrotu poniesionych 

kosztów. 

 


