
Jesteśmy częścią spółki POLSKIE TATRY S.A.
1 z 2

wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
zmuszania dziecka do wykonania ślizgu,
wykonania ślizgu parami lub w grupie, 
zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się                  
po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
nurkowania i wchodzenia pod atrakcje wodne brodzika 
przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENIKU DLA DZIECI I ATRAKCJI WODNYCH
 

1. Basenik dla dzieci i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią Term
Zakopiańskich. Obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego term oraz dodatkowo
niniejszy regulamin szczegółowy.
2. Opiekun dziecka korzystającego z atrakcji wodnych ma obowiązek zapoznania się
niniejszym regulaminem, regulaminem obiektu, tabliczkami informacyjnymi,
oznakowaniem i instrukcjami obowiązującymi na obiekcie przed skorzystaniem z atrakcji
wodnych oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku. 
3. Z atrakcji brodzika korzystać mogą wyłącznie dzieci pod stałą opieką rodziców               
 lub dorosłych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice i opiekunowie.
4. Opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas
korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko
brodzika, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani, a odległość
do dziecka umożliwiłaby szybką reakcję na ewentualne zdarzenie.
5. Brodzik dla dzieci oraz atrakcje w nim umieszczone są miejscem służącym zabawie                      
i wypoczynkowi.
6. Atrakcje w brodziku przeznaczone są dla dzieci w wieku do 10 lat pod stałą opieką osób
dorosłych.
7. Dzieci do lat trzech obowiązują wodoodporne pielucho majtki.
8. Grupy mogą przebywać w brodziku pod opieką opiekuna.
9. Zabawki wodne wyposażone są w pompkę ręczną i przeznaczone są wyłącznie                
 do użytkowania przez dzieci, zabrania się również szarpania i wieszania na uchwycie
(rączce) pompki.
10. Na podeście z elementem startowym zjeżdżalni na wodnym placu zabaw ustawia się
tylko i wyłącznie jedna osoba. 
11. Zakazuje się wbiegania na zjeżdżalnię, użytkownik powinien wchodzić z zachowaniem
ostrożności.
12. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną
ostrożność i zachować pozycję zjazdową – tylko nogami w kierunku lustra wody.
Wskazane jest podtrzymanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.
13. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu.
14. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystający z brodzika i hali basenowej lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
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- użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny
widoczny sposób 
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią kolejno: opiekunowie
dziecka, ratownicy, pracownicy term. Wszystkie osoby korzystające z brodzika                      
 są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
16. Po wyjściu z brodziku wszelkie zauważone usterki dotyczące zjeżdżalni i pozostałych
atrakcji należy zgłosić natychmiast ratownikowi.
17. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika                     
i zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
18. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu
będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu term.


