
 

 

PRZEPISY DLA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU 

REKREACYJNEGO Z BASENEM I ATRAKCJAMI 

WODNYMI. 

 

Obiekt wraz z instalacjami otwarty jest w określonym okresie, który można dokładnie 

sprawdzić na stronie www.goldenhotels.com. Hotel w okresie otwarcia obiektu  będzie 

decydował każdego dnia sezonu o tym, przez ile godzin i w jakich godzinach instalacje 

obiektu będą otwarte dla klientów-użytkowników, jak też będzie przez cały czas 

regulował ich napływ na teren obiektu.Wspomniane wydłużenie lub skrócenie godzin 

otwarcia nie będzie stanowiło powodu do żadnych dopłat ani reklamacji, zwrotów ani 

odszkodowań finansowych dla klienta .W celu wyłącznie informacyjnym, obiekt może 

być czynny codziennie przez 4 do 8 godzin w ogłoszonym okresie otwarcia.  

 

Wejście na teren instalacji podlega ograniczeniom wynikającym z pojemności samego 

obiektu.Hotel będzie dbał tylko i wyłącznie o to, by wspomniana pojemność nie została 

przekroczona.W żadnym wypadku hotel nie weźmie na siebie ani nie będzie 

odpowiedzialny za kontrolowanie osób niepełnoletnich, które mogłyby wejść na teren 

obiektu lub z niego wyjść, jako że zakłada się, iż opieka i kontrola nad takimi osobami 

należy przez cały czas do osób za nie odpowiadających podczas pobytu w hotelu. 

 

Wewnątrz obiektu osoby niepełnoletnie powinny być przez cały czas pilnowane przez 

osobę lub osoby odpowiedzialne za opiekę nad nimi podczas pobytu.W żadnym razie 

Hotel nie będzie odpowiedzialny za brak kontroli lub nadzoru ze strony wspomnianych 

opiekunów, jak też w żadnym momencie HOTEL nie przyjmie odpowiedzialności za 

potwierdzenie, czy wspomniana opieka jest realizowana. 

 

Hotel zastrzega sobie prawo udzielania pozwolenia na wstęp i będzie również mógł  

(jeśli zachowanie jednego luk kilku użytkowników nie jest poprawne), przystąpić do ich 

usunięcia z obiektu.W tym przypadku klient-użytkownik nie będzie miał w żadnym razie 

prawa do jakiegokolwiek zwrotu czy odszkodowania finansowego.Co więcej, hotel 

zastrzega sobie prawo do wszczynania postępowań prawnych, które mogłyby zostać 

wywołane przez zaistniałe zdarzenia. 

 

Żaden z następujących przykładowych przypadków nie będzie dawał prawa do 

reklamacji, zwrotu ani jakiegokolwiek odszkodowania finansowego dla klienta-

użytkownika instalacji wodnych obiektu: 

 

1) Jako żewiększość atrakcji składa się z komponentów mechanicznych, 

elektrycznych i innych, mogą one ulec awarii i podlegają konserwacji lub 

naprawie defektów.W tym czy innym przypadku hotel może wyłączyć jedną lub 

kilka atrakcji z użytku na cały czas trwania napraw, który może obejmować 

nawet tygodnie, a wszystko w z zależności od ciężaru gatunkowego i 

możliwych reperkusji awarii, szczególnie jeśli mogłaby mieć choćby najmniejszy 

wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

2) Całkowite lub częściowe zamknięcie atrakcji dostępnych na obiekcie lub 

samego obiektu na czas konieczny ze względu na niesprzyjające warunki 

pogodowe, czy to deszcze, wiatry, czy temperatury zbyt niskie jak na porę roku. 

http://www.goldenhotels.com/


 

 

3) Z przyczyn niezależnych od hotelu, takich jak odcięcie dostaw elektryczności, 

wody lub w analogicznych sytuacjach. 

4) Przypadek zadziałania siły wyższej, przyczyny związane z bezpieczeństwem 

lub katastrofa. 

 

Hotel nie przyjmuje odpowiedzialności za przedmioty, które mogłyby zostać zagubione 

na terenie obiektu. Jakiekolwiek zapomniane przedmioty po upływie tygodnia 

uznawane są za zagubione i podlegają zniszczeniu. 

Hotel nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za pieniądze lub przedmioty 

wartościowe skradzione na terenie obiektu, nawet jeśli zostały zdeponowane w 

szafkach na ubrania na jego terenie.Hotel usilnie zaleca, by nie nosić ze sobą 

pieniędzy ani przedmiotów wartościowych, a jeśli już gość/użytkownik je ma przy sobie, 

by nie tracić ich ani przez chwilę z pola widzenia. 

W nagłej potrzebie prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z dowolnym 

członkiem personelu dozorującego. 

W przypadku ewakuacji obiektu należy postępować według instrukcji personelu 

dozorującego. 

Użytkownik winien uważnie przeczytać i zrozumieć całość przepisów korzystania ze 

wszystkich instalacji zanim przystąpi do ich użytkowania oraz winien ściśle 

przestrzegać wszystkich i wszelkich norm i instrukcji właściwego korzystania z 

instalacji, które zostały wskazane za pomocą afiszy i piktogramów, umieszczonych w 

różnych punktach obiektu.Należy w szczególności przestrzegać i rozumieć znaczenie 

wskazówek dot. korzystania z każdej zjeżdżalni, wraz z odnośnymi ograniczeniami, jak 

też przede wszystkim stosować się całkowicie do wskazówek przekazywanych przez 

personel dozorujący, a wszystko w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa 

podczas korzystania z wszystkich instalacji.  

Każda instalacja została pomyślana do użytku w bardzo określonym celu i z tego 

powodu jedynie przestrzeganie zasad użytkowania zagwarantuje pełne 

bezpieczeństwo użytkowników. Naruszenia tych zasad pociąga za sobą niewłaściwe 

użytkowanie instalacji, a w konsekwencji sprawiają, że działania użytkownika na 

terenie obiektu rekreacyjnego z instalacjami wodnymi stają się 

niebezpieczne.Przeciwnie rzecz się ma, gdy użytkownik właściwe użytkuje instalacje 

(co obejmuje przestrzeganie zasad i wskazówek personelu dozorującego obiekt) co 

gwarantuje przez cały czas bezpieczeństwo własne użytkownika oraz osób trzecich w 

trakcie korzystania z instalacji.  

 

Personel dozorujący obiekt może wydalić użytkownika, tymczasowo lub bezterminowo, 

w przypadku wykrycia, iż dany użytkownik naruszył  (jednorazowo lub wielokrotnie ) 

którykolwiek z przepisów obowiązujących w obiekcie oraz po dokonaniu oceny takiego 

naruszenia.Użytkownicy winni dbać o materiały (maty zjazdowe i koła do pływania) 

dostarczone przez hotel i właściwie ich używać, aby móc korzystać ze zjeżdżalni 

Aquaracer [wyścigi wodne] oraz Fast River [rwąca rzeka], jak też ogólnie ze wszystkich 

instalacji. Jeśli personel dozorujący obiekt rekreacyjny zauważy użytkowników 

niewłaściwie korzystających ze sprzętu lub powodujących jego uszkodzenie, może 

wydalić wspomnianych użytkowników tymczasowo lub bezterminowo, przy czym to 

użytkownicy muszą wziąć na siebie koszt przywrócenia wspomnianych uszkodzonych 

produktów lub instalacji do stanu pierwotnego, jak też koszt zadośćuczynienia za 



 

 

szkody wyrządzone osobom trzecim. W żadnym z tych przypadków użytkownik nie 

uzyska prawa do jakiegokolwiek rodzaju reklamacji, zwrotu ani jakiegokolwiek 

odszkodowania finansowego z tytułu niemożliwości korzystania z instalacji wodnych 

obiektu rekreacyjnego. 

Hotel nie przyjmie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki wynikłe z 

niewłaściwego użytkowania instalacji czy też postępowania niezgodnie z instrukcjami 

personelu dozorującego. 

Żaden użytkownik nie może przerywać czynności personelu dozorującego obiekt, ani 

odrywać go od jego zadań. 

 

Niektóre strefy i instalacje obiektu rekreacyjnego z instalacjami wodnymi ze 
zjeżdżalniami podlegają monitoringowi video. Nagrania mogą być 
wykorzystane przez Hotel w celu sprawdzenia ewentualnych roszczeń klientów. 
 

Użytkownicy naterenie obiektu nie mają prawa wstępu na obszary wydzielone, 

przechodzenia przez nie ani przebywania na ich terenie, bezwzględu na to, czy strefy 

te wydzielono krawężnikami, donicami, linami, siatkami, balustradami, murami, 

barierami, linami z korkowymi pływakam iumieszczonymi w basenach, znakami 

zakazu, czy też innymi środkami służącymi do wydzielenia terenu, jakoże wszystkie te 

środki wskazują granicę stref dostępu publicznego na terenie obiektu.  

 

 

Użytkownicy na terenie obiektu nie mają prawa wstępu na obszary wydzielone, 

przechodzenia przez nie ani przebywania na ich terenie, bez względu na to, czy strefy 

te wydzielono krawężnikami, donicami, linami, siatkami, balustradami, murami, 

barierami, czy też innymi środkami służącymi do wydzielenia terenu. 

 

Dostęp do zjeżdżalni użytkownik będzie miał tylko i wyłącznie na ich początku, który 

zawsze się mieści w najwyższym punkcie każdej ze zjeżdżalni.Tylko z tego miejsca 

użytkownik może wejść na zjeżdżalnię, aby z niej zjechać.Tym samym zabronione jest 

bezwzględnie wchodzenie na zjeżdżalnie w jakimkolwiek pośrednim punkcie ich 

przebiegu, jak też podejmowanie prób posuwania się po nich w kierunku przeciwnym 

do kierunku zjazdu. 

 

Osoby, które nie umieją pływać nie powinny korzystać z instalacji obiektu. 

 

Każda zjeżdżalnia ma swoją charakterystykę, a w konsekwencji ma również określone 

ograniczenia użytkowania, takie jak na przykład minimalny wzrost, minimalna waga lub 

wiek użytkownika.Użytkownik winien obowiązkowo przestrzegać wspomnianych 

ograniczeń. 

Użytkownik powinien zaobserwować, jak działają konkretne zjeżdżalnie i instalacje, i – 

zgodnie ze zdrowym rozsądkiem – podjąć decyzję za siebie lub osoby, za które jest 

odpowiedzialny, czy powinien lub powinni z nich korzystać, czy też nie. 

 

W każdej kolejce, która może się utworzyć z użytkowników oczekujących na 

skorzystanie z instalacji, należy przestrzegać kolejności i porządku, zgodnie z 

kolejnością dołączania do kolejki. Nie dopuszcza się zajmowania miejsca w kolejce dla 



 

 

innych osób.W każdym przypadku moc przeważającą mają instrukcje wydawane przez 

personel dozorujący.  

 

Nie biegać, nie przeszkadzać, nie hamować ruchu, nie nurkować, nie popychać się, nie 

wyprzedzać, nie pryskać wodą na innych, nie nosić innych na ramionach, nie 

przechodzić przez balustrady, ani nie zachowywać się w sposób nieodpowiedni lub 

taki, który mógłby wywołać sytuacjęuniemożliwiającą właściwe korzystanie z 

którejkolwiek z części systemu lub instalacji. 

 

Nie wolno nigdy rozpoczynać zjazdu ze zjeżdżalni w przypadku, gdy nie płynie nimi 

obfity strumień wody lub gdy woda praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie płynie. 

 

Niedozwolone jest granie w piłkę, w jakiejkolwiek formie, ani granie przedmiotami, 

którymi można rzucać, ani zabawkami.Nie można również używać dmuchanych 

materacy ani kół do pływania, które nie pochodzą z obiektu rekreacyjnego. 

 

Ze względów związanych z higieną i bezpieczeństwem, na terenie instalacji użytkownik 

winien nosić wyłącznie kostium kąpielowy, bez elementów metalowych oraz, co 

oczywiste, bez ostrych elementów przebijających lub tnących.Użytkowanie instalacji ze 

zjeżdżalniami wiąże się ze zużyciem a nawet częściowym lub całkowitym rozdarciem 

stroju kąpielowego, co jest zwyczajne i normalne. Dlatego też klient-użytkownik winien 

uwzględnić każdy taki przypadek, który może zajść, i przyjąć związane z tym ryzyko 

finansowe, jako że przypadki takie nie będą stanowiły powodu do potencjalnej 

reklamacji czy jakiegokolwiek odszkodowania finansowego. 

 

Ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z atrakcji obiektu zabrania się 

noszenia jakiegokolwiek rodzaju okularów, płetw, wisiorków, bransoletek, zegarków, 

łańcuszków, zawieszek, urządzeń elektronicznych lub jakichkolwiek elementów, które 

mogą wiązać się z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników.  

 

Nie zezwala się na używanie własnego sprzętu muzycznego, który mógłby 

przeszkadzać innym użytkownikom. 

 

Na całym terenie obiektu rekreacyjnego zabrania się palenia tytoniu, żucia gumy, 

jedzenia lub picia. Można pić wodę pakowaną w plastikowe butelki, gdy nie korzysta 

się z instalacji.  

 

Przed skorzystaniem z instalacji należy wziąć prysznic. 

 

Zabrania się chwytania za boczne krawędzie zjeżdżalni podczas zjazdu. 

 
 

 

 



 

 

Personel dozorujący obiekt rekreacyjny może wydać zakaz, czasowy lub 

bezterminowy, korzystania z którejkolwiek z instalacji w przypadku wykrycia 

użytkowników wykazujących jasne symptomy nadmiernego niepokoju, 

niezdecydowania lub wyraźnego strachu przed skorzystaniem z jakiejś 

atrakcji.Uwzględniwszy powyższe, w każdym przypadku to użytkownik (dorosły, ojciec, 

opiekun) będzie jedyną osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo własne lub osoby, 

za którą odpowiada, i to użytkownik winien ustalić, czy wspomniane symptomy 

występują u niego samego lub osób, za które odpowiada. 

Aby móc korzystać z instalacji, oprócz przestrzegania zasad ogólnych i szczegółowych 

dotyczących każdej z nich, użytkownik winien być w normalnym stanie fizycznym. 

Oceny wspomnianego stanu winien dokonać sam użytkownik lub osoba zań 

odpowiadająca, ponieważ w większości przypadków zły stan fizyczny NIE MOŻE 

zostać wykryty przez instruktora obsługującego klientów.Nie zaleca się i usilnie 

odradza się korzystania instalacji osobom, które mają problemy z kręgosłupem 

piersiowym, szyjnym lub krzyżowym, z sercem, jak też osobom ze skłonnością do 

nudności lub omdleń, czy też kobietom ciężarnym. 

Z instalacji wodnych nie mogą również korzystać osoby, które cierpią na choroby, które 

mogą się przenosić przez kontakt z wodą lub skórą, lub jakiekolwiek choroby, które 

mogą być zakaźne.  

 

Zabrania się korzystania z instalacji osobom, które pozostają pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków, lub znajdują się w dowolnym innym stanie, który zmienia normalny 

stan fizyczny i psychiczny człowieka. W razie konieczności, osoby takie będą usuwane 

z terenu obiektu rekreacyjnego.Zaistnienie któregokolwiek ze wspominanych 

przypadków nie będzie stanowiło powodu do żadnej reklamacji, zwrotu ani 

odszkodowania finansowego dla klienta-użytkownika instalacji wodnych obiektu. 

Mają Państwo do swej dyspozycji, wyłącznie jako klienci, hotel z parkiem wodnym ze 

zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi przez wszystkie dni Państwa pobytu. Park może 

pozostawać otwarty przez wiele godzin dziennie. Wspomniane instalacje obejmują 

zjeżdżalnie o całkowitej długości ponad 600 metrów, baseny do zabaw wodnych o 

powierzchni niemal 500 m2 na terenie obiektu o powierzchni ok. 2500 m2. Dlaczego to 

Państwu wyjaśniamy? Pragniemy, aby dla zachowania zdrowia własnego i osób, za 

które są Państwo odpowiedzialni, zrozumieli, że będą mogli korzystać z wielu więcej 

godzin bądź kilometrów tras na zjeżdżalniach w ciągu jednego dnia pobytu w parku 

wodnym, niż to powszechnie przyjęte. Nalegamy również na szczególną troskę o stan 

skóry. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na obszary na plecach, łokciach i 

podeszwach stóp (szczególnie w przypadku dzieci). Należy wziąć pod uwagę, iż każda 

osoba i rodzaj skóry reaguje inaczej na ciągłe tarcie o zjeżdżalnie, czy też na ciągłe 

chodzenie boso, do czego dochodzi również wpływ barwionej wody oraz promieni 

słonecznych. Należy ocenić swój stan i zdecydować, jak intensywnie można korzystać 

ze zjeżdżalni oraz ogólnie z dostępnych instalacji. Jeśli użytkownik stwierdzi, że 

pojawia się otarcie, oparzenie lub podobny uraz, należy podjąć odpowiednie środki i 

zaniechać korzystania z instalacji na czas gojenia. Należy również uwzględnić, iż 

korzystanie ze zjeżdżalni, w których nie ma mniejszego tarcia (takich jak AQUARACER 

lub FAST RIVER) czy też przebywanie w pozostałych strefach zabaw, bez korzystania 

ze zjeżdżalni, to nie to samo co częste użytkowanie zjeżdżalni o wyższym tarciu (typu 

KAMIKAZE lub MAGIC BLACK HOLE [magiczna czarna dziura]), ze względu na 

prędkości i przemierzane odległości. 

 



 

 

Hotel zastrzega sobie prawo i władzę udostępniania użytkownikom kół do pływania 

przeznaczonych dla dwóch osób, w celu skorzystania z atrakcji o nazwie FAST RIVER 

(rwąca rzeka).Mimo to, użytkownicy zawsze będą mieli do dyspozycji, gdy przyjdzie ich 

kolej, indywidualne koła do pływania o różnych rozmiarach, służące do korzystania z 

tej atrakcji.Hotel zastrzega sobie prawo decydowania, ile sztuk mat zjazdowych 

służących do korzystania z atrakcji AQUARACER czy kół do pływania o różnych 

rozmiarach, służących do korzystania z atrakcji FAST RIVER, będzie udostępnianych 

w danym momencie, a to w celu uzyskania lepszego rozdzielenia użytkowników na 

różne strefy oczekiwania na odbiór oraz oczekiwania na wejście na zjeżdżalnię.  

 

Z żadnej ze zjeżdżalni w obiekcie rekreacyjnym nie będą mogły korzystać osoby o 

wzroście równym lub niższym niż 100 cm, w wieku poniżej 4 lat lub o wadze 

przekraczającej 130 kilogramów. Wspomniane restrykcje czy ograniczenia nie będą 

stanowiły powodu do jakiejkolwiek potencjalnej reklamacji, zwrotu ani odszkodowania 

finansowego dla klienta-użytkownika z tytułu niemożliwości skorzystania z całości 

instalacji wodnych obiektu rekreacyjnego. 

Poniżej opisano zasady użytkowania każdej z atrakcji dostępnych w obiekcie 

rekreacyjnym.Ścisłe przestrzeganie tych zasad gwarantuje, iż użytkownik właściwie 

korzysta z instalacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH 
ATRAKCJI 

 

SCHODY PROWADZĄCE NA PODEST WYLOTOWY ZJEŻDŻALNI: 

Aby wejść na zjeżdżalnie, których początek mieści się na podeście usytuowanym w 

górnej części metalowej wieży na wysokości 12 metrów, należy skorzystać z 2 

istniejących schodni. Każda z nich prowadzi do zjeżdżalni, które podano poniżej: 

SCHODY 1  

AQUARACER [wyścigi wodne]  4 TORY (Z UŻYCIEM MAT ZJAZDOWYCH) 

 

SCHODY 2 

KAMIKAZE WAVE [fala] 

KAMIKAZE FREE FALL [spadanie swobodne] 

FAST RIVER [rwąca rzeka] (Z UŻYCIEM KOŁA DO PŁYWANIA) 

MAGIC BLACK HOLE [magiczna czarna dziura] 

 

Aby móc wejść na usytuowany najwyżej duży podest, należy poczekać na wyraźne 

pozwolenie personelu dozorującego, który przy nim pracuje, dbając o to, by strefa 

oczekiwania zawsze i przez cały czas nie była dłuższa niż schody. Tak więc podest 

będzie tylko i wyłącznie miejscem przejściowym między kolejką oczekujących na 

schodach i wejściem na zjeżdżalnię, czyli – innymi słowy – "odcinkiem początkowym 

zjeżdżalni" lub "podestem początkowym zjeżdżalni", którą wybrał użytkownik. 

W kolejkach oczekujących na schodach, jak też w trakcie wchodzenia po schodach, 

użytkownik powinien się starać, by zajmować podczas wchodzenia tylko prawą połowę 

schodni, aby zrobić miejsce dla ewentualnych użytkowników, którzy mogliby się 

zdecydować zejść schodami z dowolnych przyczyn lub w celu ułatwienia przejścia do 

przodu. 

Po schodach należy wchodzić bez pośpiechu. Nie wolno biegać ani skakać, popychać 

się ani wyprzedzać innych. Należy zachowywać się spokojnie i w żadnym wypadku nie 

wolno wspinać się na balustrady ani przez nie przechodzić. 

W przypadku, gdy użytkownik postanowi się zatrzymać i zrobić sobie odpoczynek 

podczas wchodzenia, najlepiej by to zrobił, gdy dotrze do mini podestów, gdzie zmienia 

się kierunek przebiegu schodni.  

 



 

 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KAŻDEJ ZJEŻDŻALNI 

 

KAMIKAZE WAVE [fala] 

Zjeżdżalnia składa się z 1 toru, który rozpoczyna się od odcinka zamkniętego typu 

zamknięta rura (tylko na początku) i przechodzi w odcinek otwarty.Całkowita długość 

toru wynosi 58 m, co obejmuje tor hamowania długości 21 m.  

Zjazd rozpoczyna się na wysokości 12 m. 

Na korzystanie z tych instalacji nie zezwala się użytkownikom o wzroście poniżej 140 

cm i w wieku poniżej 10 lat.Oba te warunki muszą zostać spełnione. 

 

Zabrania się rzucania się głową na przód, zjeżdżania w pozycji siedzącej lub 

odpychania się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego, w celu uzyskania 

większej prędkości.  

Pozycja obowiązkowa przy skoku na zjeżdżalnię: ułożyć się w pozycji leżącej, zawsze 

nogami do przodu, z rękami za głową, ze splecionymi palcami, tak by chronić głowę, 

albo też z rękami skrzyżowanymi na piersi i uniesioną głową, aby uniknąć ocierania jej 

o zjeżdżalnię.Pozycja winna być dokładnie taka jak na obrazkach instruktażowych czy 

w opisie na odnośnych tablicach umieszczonych na terenie obiektu. 

 

Jest to atrakcja do użytku indywidualnego, tzn. zjeżdża się pojedynczo, bez żadnego 

typu akcesoriów (mata zjazdowa, koło do pływania, itd.).Dwóch lub więcej 

użytkowników nie może w żadnym wypadku zjeżdżać jednocześnie tym samym torem. 

Nie wolno zjeżdżać trzymając w rękach dziecko. 



 

 

Kolejny użytkownik nie może rozpocząć zjazdu aż do momentu, gdy cała zjeżdżalnia 

jest wolna aż do samego końca. Nie można rozpocząć zjazdu bez pozwolenia 

odpowiedniego personelu dozorującego. 

Nie wolno wchodzić na podest początku zjeżdżalni, dopóki personel dozorujący nie da 

znaku. Gdy dozorujący da znak, użytkownik wchodzi na stojąco, mocno trzymając 

rękami poprzeczną belkę, która znajduje się w tym miejscu. W celu uniknięcia wypadku 

lub przedwczesnego, przypadkowego rozpoczęcia zjazdu należy przytrzymywać się 

belki, aż do momentu, gdy przyjmie się pozycję siedzącą pod belką.Odczekać, aż 

personel dozorujący da znak "OK" lub pozwolenie na zjazd i rozpocząć zjazd. W tym 

celu należy przesunąć się do przodu i jednocześnie i natychmiast przyjąć właściwą 

pozycję zjazdową.  

 

-Belka poprzeczna do przytrzymywania się       -Strefa, gdzie użytkownik jest w pozycji  

       siedzącej 

-Podest początku zjeżdżalni 

                                    



 

 

 

 

 

Gdy użytkownik już zjechał i zatrzymał się całkowicie na torze hamowania, nie tracąc 

czasu powinien ostrożnie i sprawnie wstać do pozycji stojącej i przebyć powoli, ale bez 

zatrzymania, pozostałą część toru hamowania, aż do jego końca.W przypadku, gdy 

użytkownik uzna, ze względu na śliskość toru, że woli przemieszczać się po nim w inny 

sposób lub poruszać się ślizgiem, dla zachowania bezpieczeństwa, użytkownik może 

zrobić tak, jak uzna za stosowne.Dotarłszy do końca, powinien zejść z toru na lewą 

stronę, w stosunku do kierunku ruchu. 

 

Przez cały czas użytkownik winien postępować według wskazówek instruktora. 

 

KAMIKAZE FREE FALL [spadanie swobodne] 

Zjeżdżalnia składa się z 1 toru, który rozpoczyna się od odcinka zamkniętego typu 

zamknięta rura (tylko na początku) i przechodzi w odcinek otwarty.Całkowita długość 

toru wynosi 49 m, co obejmuje tor hamowania długości 23 m. 

Zjazd rozpoczyna się na wysokości 12 m. 

Na korzystanie z tych instalacji nie zezwala się użytkownikom o wzroście poniżej 140 

cm i w wieku poniżej 10 lat.Oba te warunki muszą być spełnione.  

 

Zabrania się rzucania się głową na przód, zjeżdżania w pozycji siedzącej lub 

odpychania się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego, w celu uzyskania 

większej prędkości. 



 

 

Pozycja obowiązkowa przy skoku na zjeżdżalnię: ułożyć się w pozycji leżącej, zawsze 

nogami do przodu, z rękami za głową, ze splecionymi palcami, tak by chronić głowę, 

albo też z rękami skrzyżowanymi na piersi i uniesioną głową, aby uniknąć ocierania jej 

o zjeżdżalnię.Pozycja winna być dokładnie taka jak na obrazkach instruktażowych czy 

w opisie na odnośnych tablicach umieszczonych na terenie obiektu.  

 

Jest to atrakcja do użytku indywidualnego, tzn. zjeżdża się pojedynczo, bez żadnego 

typu akcesoriów (mata zjazdowa, koło do pływania, itd.).Dwóch lub więcej 

użytkowników nie może w żadnym wypadku zjeżdżać jednocześnie tym samym torem. 

Nie wolno zjeżdżać trzymając w rękach dziecko. 

Kolejny użytkownik nie może rozpocząć zjazdu aż do momentu, gdy cała zjeżdżalnia 

jest wolna aż do samego końca. Nie można rozpocząć zjazdu bez pozwolenia 

odpowiedniego personelu dozorującego. 

Nie wolno wchodzić na podest początku zjeżdżalni, dopóki personel dozorujący nie da 

znaku.Gdy dozorujący da znak, użytkownik wchodzi na stojąco, mocno trzymając 

rękami poprzeczną belkę, która znajduje się w tym miejscu. W celu uniknięcia wypadku 

lub przedwczesnego, przypadkowego rozpoczęcia zjazdu należy przytrzymywać się 

belki, aż do momentu, gdy przyjmie się pozycję siedzącą pod belką.Odczekać, aż 

personel dozorujący da znak “OK” lub pozwolenie na zjazd i rozpocząć zjazd.W tym 

celu należy przesunąć się do przodu i jednocześnie i natychmiast przyjąć właściwą 

pozycję zjazdową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Belka poprzeczna do przytrzymywania się    -Strefa, gdzie użytkownik jest w pozycji  

       siedzącej 

-Podest początkowy zjeżdżalni         

Gdy użytkownik już zjechał i zatrzymał się całkowicie na torze hamowania, nie tracąc 

czasu powinien ostrożnie i sprawnie wstać do pozycji stojącej i przebyć powoli, ale bez 

zatrzymania, pozostałą część toru hamowania, aż do jego końca.W przypadku, gdy 

użytkownik uzna, ze względu na śliskość toru, że woli przemieszczać się po nim w inny 

sposób lub poruszać się ślizgiem, dla zachowania bezpieczeństwa, użytkownik może 

zrobić tak, jak uzna za stosowne.Dotarłszy do końca, powinien zejść z toru na lewą 

stronę, w stosunku do kierunku ruchu.  

 

Przez cały czas użytkownik winien postępować według wskazówek instruktora. 

 

 

 

 



 

 

AQUARACER [wyścigi wodne]4 TORY (Z UŻYCIEM 
MAT ZJAZDOWYCH) 

Zjeżdżalnia składa się z 4 równoległych torów, każdy o całkowitej długości 69 m, co 

obejmuje tor hamowania długości 29 m.  

Zjazd rozpoczyna się na wysokości 12 m. 

Na korzystanie z tych instalacji nie zezwala się użytkownikom o wzroście poniżej 140 

cm i w wieku poniżej 10 lat.Oba te warunki muszą być spełnione.  

 

Kategorycznie zabrania się zjeżdżania po tym torze w pozycji wyprostowanej, 

siedzącej, z nogami do przodu, z otwartymi ramionami, oraz podejmowania prób 

zatrzymania się lub wstawania w dowolnym punkcie pochyłego odcinka toru, jak też 

odpychania się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego, w celu uzyskania 

większej prędkości. 

Użytkownik nie powinien nigdy wychylać się poza przynależną mu przestrzeń toru. Nie 

wolno też wkraczać w przestrzeń przynależną użytkownikom torów opadających 

równolegle do jego własnego toru.   

Użytkownik winien obowiązkowo korzystać z tej atrakcji zgodnie ze wskazówkami na 

obrazkach instruktażowych i przyjmować pozycje zjazdowe, które opisano na 

odnośnych tablicach umieszczonych na terenie obiektu. 

Jako że ta atrakcja wiąże się ze zjazdem WYŁACZNIE NA MACIE ZJAZDOWEJ, 

użytkownik winien używać wyłącznie dostarczonej maty, będącej własnością obiektu 

rekreacyjnego, i nigdy żadnej innej.  

 

Wyłącznie w przypadku, gdy podczas zjazdu użytkownik przypadkowo wypuści matę z 

rąk, może kontynuować zjazd, ale wyłącznie przyjmując pozycję, którą wskazano 

poniżej.Pozycja obowiązkowa po utracie maty zjazdowej: ułożyć się w pozycji leżącej, 



 

 

zawsze nogami do przodu, z rękami za głową, ze splecionymi palcami, tak by chronić 

głowę, albo też z rękami skrzyżowanymi na piersi i uniesioną głową, aby uniknąć 

ocierania jej o zjeżdżalnię. 

Wyścigi wodne to atrakcja do użytku indywidualnego, tzn. zjeżdża się pojedynczo, 

zajmując jeden tor.Dwóch lub więcej użytkowników nie może w żadnym wypadku 

zjeżdżać jednocześnie tym samym torem. Nie wolno zjeżdżać trzymając w rękach 

dziecko. 

Co oczywiste, niedozwolone jest również przechodzenie z jednego toru na drugi już po 

rozpoczęciu zjazdu.  

Kolejny użytkownik nie może rozpocząć zjazdu aż do momentu, gdy cała zjeżdżalnia 

jest wolna aż do samego końca. Nie można rozpocząć zjazdu bez pozwolenia 

odpowiedniego personelu dozorującego. 

Instrukcje wchodzenia na zjeżdżalnię i poprawnej pozycji podczas zjazdu: 

 

 

1) Po uzyskaniu pozwolenia od personelu dozorującego, należy zbliżyć się z matą 

zjazdową w rękach do odcinka początkowego zjeżdżalni (tj. do dwóch 

czerwonych schodków na początku zjeżdżalni), wejść na schodki a następnie 

zejść o jeden stopień, sytuując się nad białą kratką, w miejscu gdzie ciągłe     

wypływa woda.   

 

                  
 

 

2) Wtedy należy chwycić matę do zjeżdżania za jej tylną część (przeciwną do jej 

uchwytów), a następnie, przez cały czas mocno trzymając matę w rękach, 

pochylić się i rozłożyć matę do pływania tuż przed sobą wewnątrz poziomej, 

czerwonej koleiny zjeżdżalni, z uchwytami ustawionymi w kierunku zjazdu i ku 

górze. Podkreślamy: nie wolno wypuszczać maty z rąk, aby nie spłynęła z 

prądem płynącej wody. Jeśli chodzi o osoby niższego wzrostu, mogą one 

umieścić tylną część maty do zjazdów częściowo na czerwonej przedniej części 

wspomnianej wcześniej białej kratki, albo też na niej, aby następnie uklęknąć 

na macie, zawsze na jej części umieszczonej w początkowej strefie poziomej 

zjeżdżalni, i położyć się twarzą w dół, aż da się złapać za uchwyty i przyjąć 

właściwą pozycję końcową, w której użytkownik jest gotowy do zjazdu. W razie 



 

 

wątpliwości zwrócić się do personelu dozorującego. (Patrz zdjęcia poglądowe i 

szczegóły procedury). 

 

 

3) W zależności od wielkości danego użytkownika, pozycja na macie może być 

odmienna, ale należy utrzymywać odległość około 30 cm między głową i 

uchwytami, które przez cały czas należy mocno trzymać. Kolana powinny się 

opierać o tylną część maty zjazdowej, a pozostała część nóg i stopy powinny 

wystawać z tyłu za matę.  

 

4) Należy odczekać na znak personelu dozorującego, zezwalający na rozpoczęcie 

zjazdu. Aby rozpocząć zjazd, należy odepchnąć się do przodu, w kierunku 

pochyłości. Ewentualnie można sobie pomagać przy odpychaniu opierając się 

nogami/stopami o tylną/boczną część odcinka początkowego zjeżdżalni 

wystarczająco mocno, by rozpocząć zjazd, ale nie tak, by mocno zwiększyć 

prędkość zjazdu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-Odcinek początkowy zjeżdżalni   

-Czerwona część przednia białej kratki. Pozioma czerwona koleinaz jeżdżalni. 

 

 

          -Mata zjazdowa 

                                                         -Miejsce przyjęcia pozycji początkowej na kolanach 

 

                                                     -Uchwyty lub rączki do trzymania maty zjazdowej 

 



 

 

 

 

Podczas zjazdu: 

Podczas zjazdu użytkownik powinien utrzymywać pierwotną pozycję początkową, aż 

do momentu całkowitego zatrzymania na torze hamowania. 

WAŻNE: Uchwyty lub rączki należy mocno trzymać podczas całego zjazdu, 

stosunkowo mocno napinając ręce, ramiona i tułów, aż do zatrzymania na końcu toru. 

Zwraca się na to szczególną uwagę, ponieważ kiedy użytkownik wjedzie z dużą 

prędkością w strefę poziomą zjeżdżalni w dolnej jej części – czy też dotrze do punktu, 

gdzie rozpoczyna się hamowanie w wyniku zderzenia z wodą, która ma dużą 

głębokość – powstaje siła przeciwdziałająca zjazdowi, którą użytkownik musi na siebie 

przyjąć, aby nie stracić wcześniej opisanej właściwej pozycji zjazdu, opisanej na 

tablicach poglądowych.  

.  

WAŻNE:Należy UNIKAĆ ZWIĘKSZANIA KOŁYSANIA przez cały czas zjazdu lub 

podejmowania prób przewracania się z matą zjazdową.  

Gdy użytkownik już zjechał i zatrzymał się całkowicie na torze hamowania, nie tracąc 

czasu powinien ostrożnie i sprawnie wstać do pozycji stojącej i przebyć (z matą 

zjazdową w ręce) powoli, ale bez zatrzymania, pozostałą część toru hamowania, aż do 

jego końca.Zawsze należy unikać fizycznego przekraczania bocznych granic własnego 

toru czy wyobrażonej płaszczyzny pionowej, która je wyznacza, aby uniknąć 

potencjalnych zderzeń z pozostałymi użytkownikami, którzy wciąż są w ruchu. Dotyczy 

to użytkownika jak i maty zjazdowej.W przypadku, gdy użytkownik uzna, ze względu na 

śliskość toru, że woli przemieszczać się po nim w inny sposób lub poruszać się 

ślizgiem, dla zachowania bezpieczeństwa, użytkownik może zrobić tak, jak uzna za 

stosowne.Dotarłszy do końca należy opuścić tor przechodząc przez jego kraniec 

naprzeciw użytkownika i zejść po schodach.Tutaj można oddać matę zjazdową w 

odpowiednio oznaczonym miejscu składowania lub przekazać ją w ręce pierwszej 

osoby z kolejki osób, które się tam mogły ustawić, by skorzystać z atrakcji. 

 

Przez cały czas użytkownik winien postępować według wskazówek instruktora. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FAST RIVER [rwąca rzeka](Z UŻYCIEM KOŁA DO PŁYWANIA DLA 
JEDNEJ LUB DWÓCH OSÓB) 

Zjeżdżalnia składa się z 1 toru, który rozpoczyna się od odcinka zamkniętego i 

ciemnego typu zamknięta rura, który następnie przechodzi w odcinek 

otwarty.Całkowita długość zjeżdżalni to 115 m. Zjeżdżalnia kończy się wylotem do 

basenu. 

Zjazd rozpoczyna się na wysokości 12 m. 

Na korzystanie z tych instalacji nie zezwala się użytkownikom o wzroście poniżej 

140cm i w wieku poniżej 10 lat.Oba te warunki muszą być spełnione.  

 

Z tej atrakcji można korzystać WYŁĄCZNIE Z KOŁEM DO PŁYWANIA.Wolno używać 

TYLKO I WYŁĄCZNIE kół dostarczonych przez właściciela obiektu. Należy dobrać koło 

w rozmiarze, który najlepiej pasuje do użytkownika i jego potencjalnego towarzysza i 

zapewnia wygodę.W razie wątpliwości należy zwrócić się do personelu 

dozorującego/ratowniczego, którypracuje na obiekcie. 

 

Z tej atrakcji można korzystać indywidualnie 

 

 

 

 



 

 

                                                  -Wskazuje kierunek jazdy. 

-Uchwyty 

 

 

lub w parach.  

 

-Wskazuje kierunek jazdy. 

-Uchwyty koła do pływania dla dwóch osób 

Użytkownik wybierający koło do pływania dla jednej osoby może zjeżdżać wyłącznie 

sam jeden. Użytkownik wybierający koło do pływania dla dwóch osób może zjeżdżać 

wyłącznie z towarzyszem (nigdy sam jeden). 

 

Użytkownik ma do wyboru dwa rozmiary kół do pływania: 

- Okrągłe koło do pływania z jednym siedzeniem: wymiary nominalne: 42'' i/lub 48''. 

- Koło do pływania z dwoma siedzeniami:wymiary nominalne: 42'' i/lub 48''. 



 

 

Należy wybrać takie koło do pływania, które najlepiej pasuje do użytkownika, ze 

szczególnym uwzględnieniem tego, by pośladki nie ocierały się ani nie kontaktowały 

się ze zjeżdżalnią podczas zjazdu. W razie wątpliwości, które koło wybrać, należy 

koniecznie skonsultować się z najbliższym instruktorem.  

Kolejny użytkownik nie może rozpocząć zjazdu aż do momentu, gdy cała zjeżdżalnia 

jest wolna aż do samego końca. Nie można rozpocząć zjazdu bez pozwolenia 

odpowiedniego personelu dozorującego. 

Użytkownik winien obowiązkowo korzystać z tej atrakcji zgodnie ze wskazówkami na 

obrazkach instruktażowych i przyjmować pozycje zjazdowe, które opisano na 

odnośnych tablicach umieszczonych na terenie obiektu. 

Przez cały czas użytkownik winien postępować według wskazówek instruktora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Korzystanie z platformy rolkowej, właściwa pozycja 

posadowienia się w kole do pływania, zjazd i zasady 

użytkowania: 

 

 

-Belka poprzeczna do przytrzymywania się  

                                                                    -Platforma rolkowa na początku zjeżdżalni. 

-Strzałka wskazująca kierunek jazdy. 

 

 



 

 

Instrukcje korzystania z platformy rolkowej i pozycji posadowienia 
użytkownika w kole do pływania: 

Użytkownicy winni wykonywać poniższe instrukcje, w porządku ich przedstawienia, tak 

dotyczące wejścia na platformę rolkową, jak i przyjmowania poprawnej pozycji w kole 

do pływania, a to w celu bezpiecznego osiągnięcia "gotowości do zjazdu" i 

przygotowania się do pchnięcia, które wykona instruktor odpowiedzialny za nadanie 

użytkownikowi lub użytkownikom rozpędu, który rozpocznie zjazd w dół zjeżdżalni. 

Użytkownik powinien przeprowadzić kontrolę przygotowawczą: przed zjazdem należy 

sprawdzić, czy koło do pływania jest odpowiednio napompowane, a w razie wątpliwości 

koniecznie skontaktować się z najbliższym instruktorem, który skontroluje stan 

koła.Zanim użytkownik umieści koło do pływania na odcinku rozbiegowym, zwanym 

platformą rolkową, użytkownik powinien odczekać, aż personel dozorujący/ratowniczy 

da znak "OK". 

Koło do pływania należy umieścić w pozycji centralnej na odcinku 

rozbiegowym/platformie rolkowej, ustawiając strzałkę wytłoczoną na kole do pływania 

w kierunku zgodnym z kierunkiem zjazdu.Tylna część koła do pływania powinna się 

niemal zrównać z początkiem platformy rolkowej, ale nie powinna zań 

wystawać.Pokazano to na zdjęciach. 

 

 

-Strefa, w której należy stanąć na nogach przy wyciągniętej metalowej platformie. 

 

 



 

 

 

-Wewnętrzna strefa antypoślizgowa po obu stronach zjeżdżalni  

Aby zająć miejsce w kole do pływania dla jednej osoby albo na tylnym siedzeniu koła 

do pływania dla dwóch osób należy stanąć na nogach, nie schodząc z wyciągniętej 

platformy metalowej, dokładnie obok platformy rolkowej, która wystaje ze zjeżdżalni 

(nigdy nie wolno stawać na platformie rolkowej).W tej pozycji stajemy plecami do koła 

do pływania, przechylamy się ostrożnie aż do usadowienia się /zajęcia właściwej 

pozycji wewnątrz koła do pływania z nogami na bok. Siedząc już w kole do pływania 

należy obrócić się ostrożnie, aby ustawić ciało przodem do kierunku zjazdu i przyjąć 

"właściwą pozycję siedzącą", która zostanie opisana poniżej. 

W przypadku sadowienia się na przednim miejscu koła do pływania dla dwóch osób, 

należy najpierw poczekać, aż osoba zajmująca tylne siedzenie usadowi się właściwie 

w kole do pływania i chwyci za uchwyty.Teraz można przystąpić do zajmowania 

miejsca w przedniej części koła do pływania.W tym celu należy mocno się oprzeć o 

poprzeczną belkę do przytrzymywania sięi postawić stopy w obu strefach 

antypoślizgowych znajdujących się po obu stronach zjeżdżalni, tak by koło do pływania 

znalazło się dokładnie między nimi.Następnie należy przechylać się powoli i ostrożnie, 

aż do usadowienia się wewnątrz koła, a następnie przyjąć "właściwą pozycję 

siedzącą", która zostanie opisana poniżej. 

WAŻNA INFORMACJA I ZAGROŻENIE:W żadnym wypadku nie wolno stawać na 

obrotowych rolkach, aby się usadowić w kole do pływania. 

Nie jest dozwolone odpychanie się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego, w 

celu uzyskania większej prędkości.Jedyne dozwolone pchnięcie o minimalnej sile 

wykonuje wyłącznie instruktor stojący przy torze, wyłącznie w celu zsunięcia koła do 

pływania z pasażerem we "właściwej pozycji siedzącej" – którą opisano poniżej – 

itrzymającym za uchwyty z wylotowej platformy rolkowej, aby koło mogło przesunąć się 

w nachyloną strefę zjeżdżalni i rozpocząć zjazd. 



 

 

 

Instrukcje sadowienia się we "właściwej pozycji 

siedzącej" w kole do pływania, zasady przestrzegane 

podczas zjazdu i w basenie docelowym: 

Poniżej opisano sposób, w który użytkownicy winni postępować, aby uzyskać 

"właściwą pozycję siedzącą" wewnątrz koła do pływania tuż przed rozpoczęciem 

zsuwania na rolkach platformy wylotowej na szczycie wieży, jak też podczas całego 

zjazdu ze zjeżdżalni oraz wodowania w basenie docelowym, usytuowanym na końcu 

trasy, i aż do zatrzymania się w basenie. 

1) Użytkownik winien usadowić się twarzą w kierunku pochyłości zjeżdżalni, czyli w 

tym samym kierunku, który wskazuje strzałka wytłoczona na kole do pływania. 

2) "Właściwa pozycja siedząca" użytkownika na kole do pływania wymaga 

maksymalnego możliwego wychylenia się do tyłu, w pozycji pół leżącej, ale tak, 

by głowa pozostała uniesiona, by można było patrzeć do przodu. 
3) Nie należy usadawiać się dokładnie wewnątrz centralnego otworu w kole do 

pływania, ale nieco ponad kołem w tylnej części otworu (patrząc w kierunku 

zjazdu), z nogami nieco rozstawionymi, ułożonymi na powierzchni koła do 

pływania, dokładnie pomiędzy dwoma uchwytami, w przedniej jego części, 

patrząc w kierunku początku zjazdu. 

4) Jednocześnie użytkownik usadowiony w kole do pływania powinien mocno 

napiąć całe ciało i plecy, aby zapobiec jakiemukolwiek, choćby najmniejszemu 

ześlizgnięciu do wnętrza i w ten sposób uniknąć wpadnięcia do wnętrza otworu 

koła i kontaktu z powierzchnią zjeżdżalni przez otwór w środku koła do pływania 

i tym samym zapobiec choćby najmniejszym bolesnym otarciom czy urazom. 

WAŻNE: Użytkownik powinien wybrać takie koło do pływania, które najlepiej 

pasuje do jego rozmiarów.  

5) Użytkownik powinien zawsze mocno się trzymać uchwytów bocznych koła do 

pływania, aż do momentu jego całkowitego zatrzymania po wodowaniu w 

basenie docelowym. 

6) Podczas zjazdu, aż do momentu całkowitego zatrzymania po wodowaniu w 

basenie docelowym, użytkownicy winni utrzymywać pierwotną "właściwą 

pozycje siedzącą", którą wcześniej opisano, w tym w szczególności na wypadek, 

gdyby – co bardzo prawdopodobne – podczas zjazdu użytkownik usadowiony w 

kole do pływania obrócił się wokół własnej osi i zaczął ześlizgiwać się ze 

zjeżdżalni bokiem, albo nawet tyłem do kierunku jazdy. WAŻNE:Użytkownicy 

winni mocno trzymać za uchwyty przez cały czas zjazdu, aż do zatrzymania na 

końcu toru. 

7) Kategorycznie zabrania się użytkownikowi już w trakcie zjazdu lub w środku 

trasy podejmowania prób zatrzymania się, powstania czy hamowania, 

puszczania uchwytów koła do pływania czy podnoszenie nóg z tegoż 

koła.WAŻNE:Użytkownicy winni UNIKAĆ WYWOŁYWANIA, WZMACNIANIA 

CZY WYMUSZANIA JAKIEGOKOLWIEK KOŁYSANIA JAK TEŻ 

PROWOKOWANIA WYWROTEK podczas całego zjazdu. Podczas zjazdu 

użytkownik winien unikać kontaktu stóp, szczególnie pięt, ze zjeżdżalnią, aby nie 

wywoływać hamowania podczas przejazdu.  



 

 

W przypadku, gdyby podczas zjazdu użytkownik lub użytkownicy wypadli z koła 

do pływania, np. powodując wywrotkę, powinni postępować ściśle według 

poniższych instrukcji i natychmiast porzucić matę do zjeżdżania. Nie wolno 

NIGDY podnosić się do pozycji stojącej i próbować w tej pozycji zjazdu ze 

zjeżdżalni. Należy pozostać w pozycji siedzącej i kontynuować zjazd przyjmując 

wspomnianą pozycję siedzącą, z nogami do przodu. Po kolei i zachowując 

rozsądne odległości między sobą, użytkownicy winni kontynuować zjazd 

wspomagając się ramionami i rękami, aż do osiągnięcia dolnej strefy, gdzie 

użytkownik spada ze zjeżdżalni do basenu. 

 

8) Gdy już po wodowaniu w basenie docelowym, do którego wpada zjeżdżalnia, 

użytkownik lub użytkownicy znajdą się w basenie już niemal w bezruchu, 

niezależnie od tego, w którym jego miejscu, winni szybko zejść z koła do 

pływania i skierować się – częściowo płynąc, częściowo idąc – w kierunku 

schodów wyjściowych z basenu, przez cały czas trzymając koło do pływania i 

nie przekraczając lin z korkowymi pływakami, które wyznaczają granice ich toru 

w basenie. Tutaj mogą wejść po schodach, oddać koło do pływania w 

odpowiednio oznaczonym miejscu składowania lub też przekazać je w ręce 

pierwszej osoby z kolejki osób czekających, by skorzystać z 

atrakcji.WAŻNE:Użytkownikowi nie wolno z żadnego powodu płynąć ani ślizgać 

się pod prąd w kierunku wylotu zjeżdżalni, ani też pozostawać w jego pobliżu, 

aby popływać, odpocząć, pobawić się, itd. 

 

 

 

 

MAGIC BLACK HOLE [magiczna czarna dziura] 

Zjeżdżalnia składa się z 1 toru, który rozpoczyna się od odcinka zamkniętego i 

ciemnego typu zamknięta rura, który następnie przechodzi w odcinek 

otwarty.Całkowita długość zjeżdżalni to 96 m. Zjeżdżalnia kończy się wylotem do 

basenu. 

Zjazd rozpoczyna się na wysokości 12 m. 

 

 



 

 

Zasady użytkowania: 

Na korzystanie z tych instalacji nie zezwala się użytkownikom o wzroście poniżej 140 

cm i w wieku poniżej 10 lat.Oba te warunki muszą być spełnione.  

 

 

Nie jest dozwolone odpychanie się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego, w 

celu uzyskania większej prędkości. 

Jest to atrakcja do użytku indywidualnego, tzn. zjeżdża się pojedynczo, bez żadnego 

typu akcesoriów (mata zjazdowa, koło do pływania, itd.).Dwóch lub więcej 

użytkowników nie może w żadnym wypadku zjeżdżać jednocześnie tym samym torem. 

Nie wolno zjeżdżać trzymając w rękach dziecko. 

Pozycja obowiązkowa przy skoku na zjeżdżalnię: ułożyć się w pozycji leżącej, zawsze 

nogami do przodu, z rękami za głową, ze splecionymi palcami, tak by chronić głowę, 

albo też z rękami skrzyżowanymi na piersi i uniesioną głową, aby uniknąć ocierania jej 

o zjeżdżalnię.Pozycja winna być dokładnie taka jak na obrazkach instruktażowych czy 

w opisie na odnośnych tablicach umieszczonych na terenie obiektu.  

Kolejny użytkownik nie może rozpocząć zjazdu aż do momentu, gdy cała zjeżdżalnia 

jest wolna aż do samego końca. Nie można rozpocząć zjazdu bez pozwolenia 

odpowiedniego personelu dozorującego. 

Nie wolno wchodzić na podest początku zjeżdżalni, dopóki personel dozorujący nie da 

znaku.Gdy dozorujący da znak, użytkownik wchodzi na stojąco, mocno trzymając 

rękami poprzeczną belkę, która znajduje się w tym miejscu. W celu uniknięcia wypadku 

lub przedwczesnego, przypadkowego rozpoczęcia zjazdu należy przytrzymywać się 

belki, aż do momentu, gdy przyjmie się pozycję siedzącą pod belką.Odczekać, aż 

personel dozorujący da znak “OK” lub pozwolenie na zjazd i rozpocząć zjazd.W tym 

celu należy przesunąć się do przodu i jednocześnie i natychmiast przyjąć właściwą 

pozycję zjazdową. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         -Belka poprzeczna do przytrzymywania się             -Strefa, gdzie użytkownik  

        jest w pozycji siedzącej 

-Podest początkowy zjeżdżalni  

 

 

 

Podczas całego przejazdu i aż do wodowanie w basenie, użytkownik winien 

pozostawać w tej samej pozycji.Kategorycznie zabrania się użytkownikowi już w trakcie 

zjazdu lub w środku trasy podejmowania prób zatrzymania się, powstania czy 

hamowania, podnoszenia nóg czy rozkładania ramion.Użytkownikowi nie wolno nigdy 

przekraczać przestrzeni fizycznej toru zjeżdżalni.W przypadku, gdyby użytkownik w 

trakcie zjazdu, na całej długości zjeżdżalni lub na niektórych jej odcinkach, został 

zatrzymany i nie posuwał się do przodu, NIGDY i w żadnym wypadku nie powinien 

podnosić się do pozycji stojącej i w tej pozycji kontynuować zjazd ze zjeżdżalni. 

Użytkownik winien postępować ściśle według poniższych instrukcji. Przyjąć pozycję 

siedzącą i kontynuować zjazd we wspomnianej pozycji siedzącej, z nogami do przodu. 

Użytkownicy winni kontynuować zjazd wspomagając się ramionami i rękami, aż do 

osiągnięcia dolnej strefy, gdzie użytkownik spada ze zjeżdżalni do basenu. W 



 

 

przypadku, gdyby podczas zjazdu użytkownik ponownie nabrał prędkości, natychmiast 

powinien ponownie przyjąć pozycję zjazdową, która została pokazana na tablicach 

instruujących, jak korzystać ze zjeżdżalni. 

 

Gdy użytkownik już się znajdzie w basenie docelowym, do którego wpada zjeżdżalnia, 

winien szybko odpłynąć w kierunku "z prądem" po prostej od wylotu zjeżdżalni w 

kierunku schodów wyjściowych z basenu, a następnie wyjść po schodach, aby opuścić 

instalację.Użytkownikowi nie wolno z żadnego powodu płynąć ani ślizgać się pod prąd 

w kierunku wylotu zjeżdżalni, ani też pozostawać w jego pobliżu, aby popływać, 

odpocząć, pobawić się, itd. 

 

Przez cały czas użytkownik winien postępować według wskazówek instruktora. 

 

 

 

AQUAPLAY [PLAC ZABAW WODNYCH] 

Jest to struktura usytuowana wewnątrz basenu-jeziora o małej głębokości, która 

zajmuje dużą część obiektu rekreacyjnego, do której można wejść po schodach w niej 

umieszczonych.  

Obszary, po których użytkownicy mogą się poruszać wewnątrz basenu Aquaplay, są 

ograniczone i wyznaczone wokół zjeżdżalni i konstrukcji wsporczych za pomocą 

wewnętrznych przegród w formie metalowych masztów z linami, znaków zakazu i/lub 

lin z pływakami korkowymi. Tym samym użytkownikom wewnątrz basenu w żadnym 

wypadku i w żaden sposób nie wolno przekraczać wspomnianych przegród, a to dla 

zachowania ich własnego bezpieczeństwa. 

 

Przestrzenie poruszania się użytkowników wewnątrz basenu Aquaplay są ograniczone 

i wyznaczone wokół zjeżdżalni i konstrukcji wsporczych za pomocą wewnętrznych 

przegród w formie masztów z linami i sieciami. Tym samym użytkownikom wewnątrz 

basenu w żadnym wypadku i w żaden sposób nie wolno przekraczać wspomnianych 

przegród, a dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa. 

 

Użytkownicy, którzy znajdą się w basenie Aquaplay, ale nie wykonują zjazdu z żadnej 

zjeżdżalni, w żadnym wypadku nie powinni wychylać głowy ani wkładać rąk czy ramion 

czy jakiejkolwiek innej części ciała do wnętrza dostępnych zjeżdżalni. Ma to na celu 



 

 

uniknięcie jakiegokolwiek zderzenia z użytkownikami, którzy mogliby właśnie być w 

trakcie zjazdu, jak też zachowanie bezpieczeństwa użytkowników. 

 

AQUAPLAY wyposażono w: 

- 3 zjeżdżalnie (o wysokości zjazdu od 2,1 metra), z których korzystać mogą wyłącznie 

dzieci w wieku od 4 do 8 lat, o wzroście minimum 100 cm, maksimum 125 cm. Oba te 

warunki muszą być spełnione. 

 

 

- 2 zjeżdżalnie (o wysokości zjazdu powyżej 3,75 m), przeznaczone dla dzieci w wieku 

minimum 5 lat i o wzroście minimum 105 cm.Oba te warunki muszą być spełnione. 

 

Nie jest dozwolone odpychanie się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego. 

Wspomniane 5 zjeżdżalni AQUAPLAY NIE JEST OBSŁUGIWANYCH przez personel 

dozorujący, pracujący wyłącznie w tym miejscu, który wskazywałby dokładny moment, 

w którym każdy z użytkowników może rozpocząć zjazd. Z tego powodu użytkownik 

(dorosły, ojciec, opiekun) – dlabezpieczeństwa własnego lub osoby, za którą 

odpowiada – powinien odczekać przez rozsądny czas i, ze swej strony, baczyć na to, 

by poprzedni użytkownik już opuścił tor hamowania i odcinek końcowy zjeżdżalni, a to 

w celu uniknięcie możliwego zderzenia.Zaleca się, by przed opiekunem zjeżdżała 

osoba, za którą ten odpowiada. 

Ze zjeżdżalni może zjeżdżać tylko jedna osoba na raz. W konsekwencji, zabrania się 

surowo zjeżdżania w grupach tworzących tzw. "POCIĄG".  

-Instalację wyposażono w kilka zmiennokierunkowych armatek wodnych do 

indywidualnego użytku, z których należy korzystać spokojnie, bez wykonywania 

gwałtownych i szybkich ruchów, aby uniknąć możliwości uderzenia lub wyrządzenia 



 

 

krzywdy użytkownikowi lub osobom trzecim.Rodzice lub opiekunowie winni zadbać o 

to, by urządzenia te były używane we wspomniany właściwy sposób. 

 -Instalację wyposażono w dwa dużej pojemności zbiorniki na wodę umieszczone na 

wysokości, które co jakiś czas spuszczają dużą ilość wody na basen zabawowy, a 

użytkownicy mogą się ustawić na linii spadku wody.Przed skorzystaniem z tej atrakcji 

należy przez jakiś rozsądny czas poobserwować jej działanie. Zgodnie z własnym 

zdrowym rozsądkiem zdecydować za siebie lub osoby, za które się odpowiada, czy 

warto skorzystać z tej atrakcji, uwzględniając w szczególności konsekwencje, jakie 

może wywołać duża ilość wylewanej wody, jak też to, czy w zalewanej strefie nie ma 

zbyt wielu osób, co może wpływać na bezpieczeństwo. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, zabrania się biegania, 

nurkowania, popychania osób trzecich lub bryzgania wodą na nie, jak też noszenia 

kogokolwiek na ramionach i wszelkiego nieodpowiedniego zachowania.  

 

Zasady korzystania z 3 zjeżdżalni (o wysokości zjazdu od 2,1 metra), z 

których korzystać mogą wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 8 lat, o 

wzroście minimum 100 cm, maksimum 125 cm.: 

Na korzystanie z tych instalacji nie zezwala się użytkownikom o wzroście i w wieku, 

które nie spełniają wymogów wskazanych wyraźnie na tablicach zainstalowanych w 

obiekcie i dotyczących tej atrakcji. 

Nie jest dozwolone odpychanie się w jakikolwiek sposób od podestu wylotowego, w 

celu uzyskania większej prędkości. 

Jest to atrakcja do użytku indywidualnego, tzn. zjeżdża się pojedynczo, bez żadnego 

typu akcesoriów (mata zjazdowa, koło do pływania, itd.).Dwóch lub więcej 

użytkowników nie może w żadnym wypadku zjeżdżać jednocześnie tym samym torem. 

Nie wolno zjeżdżać trzymając w rękach dziecko. 

Pozycja obowiązkowa przy skoku na zjeżdżalnię w przypadku zjeżdżalni zamkniętych 

typu rura w instalacji Aquaplay: ułożyć się w pozycji leżącej, zawsze nogami do przodu, 

z rękami za głową, ze splecionymi palcami, tak by chronić głowę, albo też z rękami 

skrzyżowanymi na piersi i uniesioną głową, aby uniknąć ocierania jej o 

zjeżdżalnię.Pozycja winna być dokładnie taka jak na obrazkach instruktażowych czy w 

opisie na odnośnych tablicach umieszczonych na terenie obiektu.  

 



 

 

W przypadku zjeżdżalni otwartych można zjeżdżać albo w sposób wskazany dla 

zjeżdżalni zamkniętych typu rura, albo też w pozycji siedzącej, twarzą do przodu.  

 

Kolejny użytkownik nie może rozpocząć zjazdu aż do momentu, gdy cała zjeżdżalnia 

jest wolna aż do samego końca.  

Na podest początkowy zjeżdżalni należy wejść dopiero wtedy, gdy już się ustaliło, że 

można dokonać zjazdu. Użytkownik wchodzi na stojąco, mocno trzymając rękami 

poprzeczną belkę, która znajduje się w tym miejscu. W celu uniknięcia wypadku lub 

przedwczesnego, przypadkowego rozpoczęcia zjazdu należy przytrzymywać się belki, 

aż do momentu, gdy przyjmie się pozycję siedzącą pod belką.Następnie należy 

ponownie sprawdzić, czy można rozpocząć zjazd, a jeśli tak, można przesunąć się do 

przodu i rozpocząć zjazd jednocześnie i natychmiast przyjmując właściwą pozycję 

zjazdową. 

Podczas całego przejazdu, użytkownik winien pozostawać w tej samej 

pozycji.Kategorycznie zabrania się użytkownikowi już w trakcie zjazdu lub w środku 

trasy podejmowania prób zatrzymania się, powstania czy hamowania, podnoszenia 

nóg czy rozkładania ramion.Użytkownikowi nie wolno nigdy przekraczać przestrzeni 

fizycznej toru zjeżdżalni. 

W przypadku, gdyby użytkownik w trakcie zjazdu, na całej długości zjeżdżalni lub na 

niektórych jej odcinkach, został zatrzymany i nie posuwał się do przodu, NIGDY i w 

żadnym wypadku nie powinien podnosić się do pozycji stojącej i w tej pozycji 

kontynuować zjazd ze zjeżdżalni. Użytkownik winien postępować ściśle według 

poniższych instrukcji. Przyjąć pozycję siedzącą i kontynuować zjazd we wspomnianej 

pozycji siedzącej, z nogami do przodu. Użytkownicy winni kontynuować zjazd 

wspomagając się ramionami i rękami, aż do osiągnięcia dolnej strefy i wjazdu w 

pozbawioną pochyłości koleinę hamowania, umieszczoną w basenie. W przypadku, 

gdyby podczas zjazdu użytkownik ponownie nabrał prędkości, natychmiast powinien 

ponownie przyjąć pozycję zjazdową, która została pokazana na tablicach 

instruujących, jak korzystać ze zjeżdżalni. 

 

Gdy użytkownik już zjechał i zatrzymał się całkowicie na torze hamowania, nie tracąc 

czasu powinien ostrożnie i sprawnie wstać do pozycji stojącej i przebyć powoli, ale bez 

zatrzymania, pozostałą część toru hamowania, aż do jego końca.W przypadku, gdy 

użytkownik uzna, ze względu na śliskość toru, że woli przemieszczać się po nim w inny 

sposób lub poruszać się ślizgiem, dla zachowania bezpieczeństwa, użytkownik może 

zrobić tak, jak uzna za stosowne.Dotarłszy do końca, użytkownik powinien zejść z toru 

na jego na końcu, postępując w kierunku dotychczasowego ruchu. 



 

 

 

 

Zasady korzystania z 2 zjeżdżalni (o wysokości zjazdu powyżej 3,75 m), 
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