
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI
WODNEJ DLA DZIECI TYPU SŁONIK
NA PŁYWALNI „PODOLANKA”

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze zjeżdżalni wodnej dla dzieci typu Słonik,  
    znajdującej się na terenie Pływalni „Podolanka”.
2. Pływalnia i zjeżdżalnia zarządzana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
    z siedzibą w Płocku, przy Placu Celebry Papieskiej 1.
3. Zjeżdżalnia wodna dla dzieci typu Słonik znajduje się w obrębie brodzika dla dzieci i jako część  
    pływalni podlega przepisom Regulaminu pływalni „Podolanka” oraz niniejszemu Regulaminowi 
    stanowiskowemu.
4. Zjeżdżalnia jest urządzeniem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków.
5. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci do lat 12 lat.
6. Korzystanie ze zjeżdżalni przez dzieci do lat 7 musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby 
    dorosłej.
7. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. Na podeście startowym ustawia się tylko jedna osoba, a zjazd odbywa się pojedynczo.
2. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom                
    i komunikatom ratowników.
3. Kierownictwo pływalni może chwilowo ograniczyć dostęp do zjeżdżalni ze względów 
    bezpieczeństwa (duża ilość osób korzystających lub przyczyny techniczne).
4. W celu wykonania bezpiecznego ślizgu należy:
    4.a) przed wejściem na zjeżdżalnię zdjąć zegarek, biżuterię, okulary optyczne i do pływania oraz 
           inne przedmioty mogące spowodować uraz lub skaleczenie albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni;
    4.b) wejść na podest startowy i zająć wyznaczoną pozycję zjazdową, tzn. usiąść 
           lub położyć się w rynnie na plecach, nogami do przodu w kierunku zjazdu;
    4.c) upewnić się, że zjazd jest możliwy (nie ma osoby w obrębię lądowiska zjeżdżalni);
    4.d) lekko odepchnąć się rękami od bocznych krawędzi rynny zjazdowej;
    4.e) zjazd wykonywać tylko pojedynczo;
    4.f) zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się podczas zjazdu;
    4.g) po wpadnięciu do wody należy natychmiast opuścić lądowisko.
5. Zabrania się:
    5.a) zjazdu w pozycji niedozwolonej, tj. głową w dół, na stojąco, w pozycji klęczącej, na brzuchu, 
           na czworakach itp.;
    5.b) zjazdu w grupach (bez zachowania odstępu);
    5.c) wskakiwania lub wbiegania do rynny zjazdowej w celu przyśpieszenia zjazdu;
    5.d) zatrzymania się w trakcie zjazdu i wychodzenia na podest startowy z rynny zjazdowej;
    5.e) wchodzenia do rynny zjazdowej „pod prąd” od strony lądowiska;
    5.f) biegania po stopniach zjeżdżalni, skakania na podeście startowym, popychania 
           i przepychania się w celu przyśpieszenia zjazdu oraz zmuszania innych do wykonania ślizgu;
    5.g) korzystania ze zjeżdżalni w przypadku widocznych wad technicznych, o których   
           stwierdzeniu należy natychmiast powiadomić dyżurującego ratownika;
    5.h) wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów (dopuszcza się zjeżdżanie 
           w rękawkach do pływania);
    5.i) pozostawiania dzieci do lat 7 w obrębie zjeżdżalni bez opieki;
    5.j) korzystania ze zjeżdżalni bez dozoru ratownika.

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała oraz uszkodzenia 
przedmiotów osobistych (w tym strojów kąpielowych) powstałe podczas nieprawidłowego 
korzystania ze zjeżdżalni.

Bezpośredni nadzór nad zjeżdżalnią sprawuje dyżurujący ratownik.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999
STRAŻ POŻARNA ..................................... 998
POLICJA .................................................... 997
STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986
ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112
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