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REGULAMIN DZIKIEJ RZEKI 

1. Dzika rzeka  jest integralną częścią Term Zakopiańskich i podczas korzystania z atrakcji
obowiązują przepisy regulaminu ogólnego term oraz dodatkowo niniejszy regulamin
szczegółowy.
2. Osoby korzystające z dzikiej rzeki mają obowiązek zapoznania się z niniejszym
regulaminem, znakami, tablicami informacyjnymi i instrukcją użytkowania. 
3. Głębokość dzikiej rzeki wynosi 130 cm. 
4. Dzieci do 12 roku życia wyłącznie pod stałą opieką osób pełnoletnich, osoby te ponoszą
pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci. 
5. Dzika rzeka jest dostępna dla wszystkich osób umiejących pływać z wyjątkiem dzieci    
 do 12 roku życia i uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna w
okolicach dzikiej rzeki. 
6. Dzika rzeka to niecka basenowa, w której płynie silny prąd wodny. 
7. Jedyna dozwolona pozycja pływacka w dzikiej rzece to pozycja leżąca na plecach               
z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku płynięcia i rękoma ułożonymi
wzdłuż ciała. Pozostałe pozycje pływackie są zabronione i niebezpieczne. 
8. Ze względu na stopień zagrożenia korzystanie z dzikiej rzeki odbywa się na własne
ryzyko użytkownika. 
9. Bezwzględnie zabrania się: 
a) nurkowania pod lustrem wody, 
b) zatrzymywania się wewnątrz niecki basenowej,
c) przemieszczania się w przeciwnym kierunku do nurtu dzikiej rzeki, 
d) wskakiwania do dzikiej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym 
e) korzystania z dzikiej rzeki z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenie ciała
przede wszystkim: biżuterią (zegarkami, pierścionkami, obrączkami itp.), okularami, jak                     
i również z plastikowym sprzętem pływackim (deskami itp.). 
10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa term.
Wszystkie osoby korzystające z dzikiej rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się 
 do ich poleceń. 
11. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z dzikiej rzeki, a także z terenu Term Zakopiańskich bez możliwości ubiegania się
o zwrot poniesionych kosztów pobytu pieniędzy. 
12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.


