REGULAMIN ZJEŻDŻALNI PŁYWALNI MIEJSKIEJ ATLANTIS
1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia.
2. Na podeście za elementem startowym ustawia się tylko jedna osoba.
3. Ze zjeżdżalni można korzystać tylko i wyłącznie gdy płynie w niej woda.
4. Korzystający ze zjeżdżalni zobowiązany jest do stosowania się do sygnalizacji świetlnej:


kolor zielony - oznacza prawo zjazdu,



kolor czerwony – oznacza bezwzględny zakaz zjazdu.

5. Po zapaleniu się koloru zielonego należy


spokojnie wejść na odcinek startowy,



schylić się i przemieścić się do przodu – wchodząc do rury,



zająć właściwą pozycję tj. usiąść przodem w kierunku jazdy (nogami w kierunku jazdy –
najlepiej w siadzie prostym),



w trakcie zjazdu - nogi powinny być złączone – nie należy nóg krzyżować,



niedopuszczalne jest przerywanie zjazdu i zatrzymywanie się w rurze,



przez cały czas zjazdu należy obserwować przestrzeń przed sobą,



w przypadku zagrożeń, spotkania z innym korzystającym – należy przyhamować w celu
uniknięcia zderzenia.

6. Po wypadnięciu do lądowiska zjeżdżalni (niecki basenowej zjeżdżalni) – należy tę przestrzeń
niezwłocznie opuścić.
7. W wypadku zauważenia usterek, stwierdzenia zagrożeń – należy o nich poinformować
ratownika. Zgłoszenie to, powinno być dokonane niezwłocznie po opuszczenie niecki
basenowej zjeżdżalni.
Czynności zabronione:
1.

Uruchamianie zjeżdżalni jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia lub stan techniczny jest
nieprawidłowy.

2.

Wyłączanie dopływu wody w trakcie ślizgu osób.

3.

Dokonywanie ślizgów bez dopływu wody.

4.

Pozostawiać zjeżdżalnię bez nadzoru.

5.

Dopuszczać do nadzoru osoby nieupoważnione..

6.

Stosować niebezpieczne metody pracy stwarzające zagrożenia dla siebie i osób postronnych

7.

Biegania i popychania się przy w przestrzeniach związanych ze zjeżdżalnią (schody
doprowadzające, podest startowy, wlot i wylot, niecka zjeżdżalni.

8.

Wbiegania na ślizg celem przypieczenia tempa zjazdu.

9.

Zjeżdżania w grupach.

10. Zjeżdżania w pozycjach innych niż określone w regulaminie zjeżdżalni.
11. Korzystania przez osoby młodsze niż 8 lat.
12. Chodzenia po konstrukcji nośnej.
13. Poruszani się wewnątrz rury zjazdowej pod prąd ( tj. z dołu do góry).
14. Zjeżdżania z jakimkolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie ( butelki, klucze, breloki,
aparaty słuchowe i inne).
15. Korzystania i przebywania w otoczeniu zjeżdżalni przez osoby nietrzeźwe.

