ZAŁĄCZNIK NR 8 REGULAMINU
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDZALNI WODNEJ
1. Administratorem zjeżdżalni jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Frysztaku. Ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak. Regulamin zjeżdżalni stanowi
załącznik nr 8 Regulaminu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się w obecności ratownika.
3. Zjeżdżalnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem tych, którzy nie
odbyli ćwiczeń oswajających z wodą oraz osób posiadających podstawowe
umiejętności pływackie.
4. Należy stosować się ściśle do poleceń ratowników, pracowników obsługi oraz
sygnalizacji świetlnej na wieży, zielone światło oznacza – zjazd, czerwone –
oczekiwanie.
5. Zabrania się ślizgów w pozycjach
- „głową w dół”,
- „na stojąco”
-„na brzuchu”
-„na stopach”
-„na kolanach”
6. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej na plecach, nogami w kierunku
zjazdu.
7. Podczas zjazdów zabrania się:
- zjazdów grupami
- zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni
- wchodzenia pod prąd
- zjeżdżania w przypadku braku wody w rurze zjazdowej.
8. Nie dozwolony jest zjazd z ostrymi przedmiotami ,itp.
9. Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni oraz zmuszania innych
użytkowników do wykonania zjazdu.
10. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami
serca i krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia.
11. Zabronione jest samodzielne (bez opiekuna ) korzystanie ze zjeżdżalni dzieciom
poniżej 10-ciu lat.
12.Zejscie schodami dozwolone jest jedynie przy barierce.

13.Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.
14.Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi
zjeżdżalni i opuścić basen hamujący.
15.W wypadku stwierdzenia występowania zagrożenia bezpieczeństwa korzystania ze
zjeżdżalni należy niezwłocznie powiadomić ratownika.
16. Kierownictwo basenu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i szkody
wynikające z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.
17. Wszystkie skargi i wnioski należy składać u Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji we Frysztaku w godz. od 800 – 1500
18. Dyrektor GOSiR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
za wyrządzone na zjeżdżalni szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, jako jednostki organizacyjnej Gminy Frysztak.
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