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REGULAMIN ATRAKCJI „HUŚTAWKA WODNA” 

1. Atrakcja „huśtawka wodna” jest integralną częścią Term Zakopiańskich i podczas
korzystania z atrakcji obowiązują przepisy regulaminu ogólnego term oraz dodatkowo
niniejszy regulamin szczegółowy.
2. Osoby korzystające z atrakcji „huśtawka wodna” mają obowiązek zapoznania się                      
z niniejszym regulaminem, znakami i tablicami informacyjnymi.
3. Głębokość atrakcji „huśtawka wodna” wynosi 130 cm. 
4. Huśtawka wodna jest atrakcją o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków.
Korzystanie z huśtawki wodnej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
5. Huśtawka wodna dostępna jest dla użytkowników Term Zakopiańskich powyżej 15 roku
życia spełniających jednocześnie warunek wzrostu minimum 140 cm. 
6. Podczas korzystania przez użytkowników z huśtawki wodnej w niecce w zakolu
następuje załamywanie się i nakładanie na siebie odbitych fal. Jest to miejsce
niebezpieczne, w którym należy zachować szczególną ostrożność i zapewnić dodatkową
opiekę dzieciom. 
7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających ze sztucznej fali i Term Zakopiańskich,          
 lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 
a) wnoszenia do niecki z huśtawką wodną jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania                
z huśtawki wodnej z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała,                      
a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami,
bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem
pływackim, nurkowym oraz zabawkami wypornościowymi (deskami, kółkami, rękawkami,
rurkami i maskami do nurkowania itp.), 
b) wbiegania i wskakiwania do niecki z huśtawką wodną z rozbiegu, 
c) wskakiwania do niecki z brzegu, 
d) nurkowania pod lustrem wody. 
8. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i obsługa term.
Wszystkie osoby korzystające z atrakcji „huśtawka wodna” są zobowiązane bezwzględnie
stosować się do ich poleceń. 
9. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z atrakcji „huśtawka wodna”, a także z terenu Term Zakopiańskich bez
możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. 
10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu
wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.


