
    
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI 

 
1.  Zjeżdżalnia jest częścią kompleksu basenów Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER i obowiązują na niej przepisy 

Regulaminu Ogólnego Aquaparku oraz niniejszego regulaminu. 

2. Dzieciom poniżej 8 roku życia zabrania się korzystania ze zjeżdżalni. 

3.  Dzieci w wieku od 8 do 13 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą, bezpośrednią opieką rodziców lub 
dorosłych opiekunów. 

4. Korzystanie ze zjeżdżalni nie jest wskazane dla osób, które mają dysfunkcje układu krążenia, układu oddechowego, 
układu kostnego, neurologiczne oraz nerwicowe (w tym m.in. klaustrofobię i lęk wysokości), schorzenia gastryczne 
oraz osoby o masie ciała powyżej 100 kg. 

5. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. 

6. Podczas wchodzenia na zjeżdżalnię należy zachować szczególną ostrożność. 

7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 

8.  Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, powyżej 10 osób, powinny korzystać ze zjeżdżalni pod kontrolą opiekuna.  

9.  Nad wlotem i wylotem rury zjazdowej zamontowany jest monitoring oraz urządzenie typu „START-STOP”. Zjazd 
może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy nad wlotem do rury zjazdowej pali się zielone światło. Czerwony kolor światła 
oznacza bezwzględny zakaz zjazdu. 

10. Zabrania się: 

 a) wbiegania lub zbiegania po schodach oraz przepychania się w kolejce,  

 b) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lub stwarzających ryzyko nieszczęśliwego wypadku, 

 c) korzystania ze zjeżdżalni, gdy nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna, 

 d) korzystania ze zjeżdżalni, jeżeli w rurze nie płynie woda, 

 e) korzystania ze zjeżdżalni, jeśli jest ona zamknięta lub w widoczny sposób wyłączona z użytkowania, 

 f) zmuszania innych osób do zjazdu, 

11. Należy przestrzegać następujących zasad wykonywania zjazdu: 

 a) nie wolno wykonywać zjazdu parami, w grupie lub z małymi dziećmi, 

 b) zjazd powinien być wykonywany w pozycji leżącej na plecach, z nogami skierowanymi w kierunku zjazdu, 

 c) nie wolno zjeżdżać z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności z okularami, 
biżuterią lub sprzętem pływackim, 

 d) nie wolno zatrzymywać się podczas zjazdu, 

 e) nie wolno wchodzić na zjeżdżalnie od strony basenu hamownego, 

 f) po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamowny.  

12. Kontrolę nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy, a wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni 
są zobowiązane stosować się do ich poleceń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.  

13. Zauważone usterki urządzeń należy bezzwłocznie zgłosić ratownikom. 

 



Dane techniczne: 

Zjeżdżalnia wyposażona jest w urządzenia - do pomiaru czasu zjazdu, dające możliwość organizowania zawodów, duży 
wyświetlacz zamontowany w okolicach basenu lądującego a także w efekty dźwiękowe i świetlne wewnątrz rynny.  

Długość całkowita zjeżdżalni: 88,4 m 

Długość zjeżdżalni: 80,8 m 

Różnica poziomów: 8,68 m 

Nachylenie: 10,5% 


