
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

DŁUGOŚĆ - 59 metrów
RÓŻNICA POZIOMÓW- 9 metrów
GODZINY OTWARCIA- od 07.00 do 21.00

Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego. 
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
                 - kolor zielony - wolny zjazd
                 - kolor czerwony - zakaz zjazdu
      I. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby w wieku powyżej 7 lat i wzroście powyżej 120 cm.
     II. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
    III. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
    IV. Przed zjazdem należy sprawdzić,  czy w rurze znajduje się  woda. Zjazd na sucho jest  

surowo wzbroniony.
     V. Zjazd odbywa się pojedynczo.
    VI. Start następuje we  właściwej pozycji zjazdowej. W tym celu należy usiąść z nogami w 

kierunku zjazdu lub położyć się w rurze na plecach, także z nogami w kierunku zjazdu.  
Zjazd należy wykonać w pozycji siedzącej lub półsiedzącej.

   VII. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni lub 
drążka startowego. Należy zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni  
wodnej.

  VIII. W trakcie zjazdu zjeżdżalnią należy obserwować część rury znajdującej się przed nogami, 
aby w przypadku spotkania  z poprzednim zjeżdżającym móc przyhamować i uniknąć  
zderzenia.

    IX. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
     X. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
    XI. Zabrania się wskakiwania do rury z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco,  

tyłem , na brzuchu, na plecach z głową do przodu.
   XII. Przed wejściem na zjeżdżalnie należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.
  XIII. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu 

własnemu i innych.
  XIV. Zabrania  się  korzystania  ze  zjeżdżalni  osobom,  których  stan  wskazuje  na  spożycie  

alkoholu lub innych środków odurzających.
   XV. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy  

pływalni.
  XVI. Wszystkie  osoby korzystające  ze zjeżdżalni  są zobowiązane do podporządkowania się  

nakazom ratowników.
 XVII. Wszystkie  osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu  

będą usuwane ze zjeżdżalni, a w skrajnych przypadkach także z terenu pływalni.
XVIII. Wszystkie skargi i wnioski należy zgłaszać ratownikom lub dyrektorowi pływalni.

Dyrektor PCSiR w Przysusze 


