
Regulamin korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych

     I. Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią hali basenowej  
obowiązują  w  nim  przepisy  regulaminu  ogólnego  pływalni  oraz  dodatkowo  
niniejszego regulaminu. 

    II. Opiekun  dziecka  korzystającego  z  brodzika  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  jego  
regulaminem, tablicami informacyjnymi,  znakami oraz instrukcją użytkowania oraz  
przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku. 

   III. Na terenie brodzika a także całej pływalni obowiązuje nakaz bezustannej obserwacji 
dzieci przez ich opiekunów.

   IV. Brodzik dostępny jest wyłącznie dla dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub  
dorosłych opiekunów. 

    V. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w brodziku tylko w jednorazowych pielucho-
majtkach wyprodukowanych do tego rodzaju warunków.

   VI. Opiekunowie  są  zobowiązani  do  bezwzględnego  nadzorowania  dzieci  podczas  
korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko 
lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani 

  VII. Zabrania  się  powodowania  sytuacji  zagrażających  własnemu  bezpieczeństwu,  
bezpieczeństwu innych osób korzystających brodzika i hali basenowej lub mogących 
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

a. Wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone, 
b. Użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w 

inny widoczny sposób, 
c. Wpychania dzieci do brodzika, 
d. Wskakiwania do brodzika z rozbiegu, 

VIII. Jedną  z  atrakcji  brodzika  jest  zjeżdżalnia  „Słonik”,  który  jest  integralną  częścią  
brodzika.

a. Zjeżdżalnia wewnętrzna słonik ma długość zjazdu  1, 5 m
b. Wysokość zjeżdżalni to 1, 4 m

c. Ze zjeżdżalni „Słonik” mogą korzystać tylko dzieci do lat 7

d. Zjazd  dzieci odbywa się tylko pod opieką osób pełnoletnich

e. Wylot zjeżdżalni znajduje się w brodziku dziecięcym

 IX. Drugą z atrakcji brodzika jest fontanna „Foka”, który jest integralną częścią brodzika.
e. Wysokość fontanny foka to 0, 6 m
f. Z fontanny „foka” mogą korzystać tylko dzieci do lat 7
g. Zabrania się wkładania przedmiotów oraz części ciała do otworów 

wylotowych wody z fontanny.
  X. Nadzór  nad  przestrzeganiem  niniejszego  regulaminu  pełnią:  opiekunowie  dzieci,  

ratownicy  i  obsługa  hali  basenowej.  Wszystkie  osoby korzystające  z  brodzika  są  
zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

 XI. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką 
odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka - użytkownika. 

XII. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu 
będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu pływalni. 
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