
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ  

W KRYTEJ PŁYWALNI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu nie odpowiada za wypadki 

spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie obiektu Krytej 

Pływalni.  

2. Zjeżdżalnie wodne są integralną częścią Krytej Pływalni i obwiązują w niej przepisy 

Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.  

3. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnych należy zapoznać się z Regulaminem oraz 

przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni. 

4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko 

(zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków).  

5. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się 

wskazówkom, poleceniom i nakazom ratowników.  

6. Nie jest dozwolony zjazd w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach, z ostrymi przedmiotami, 

itp.  

7. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.  

8. Zauważone w trakcie zjazdu usterki należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi.  

9. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.  

10. Zabrania się biegania po schodach wieży zjeżdżalni, zabaw na schodkach zjeżdżalni dla 

dzieci oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu.  

11. Osobom korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogłyby 

spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osób korzystających ze zjeżdżalni.  

 

 

II. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ 

1. Należy stosować się ściśle do sygnalizacji świetlnej na wieży; zielone światło oznacza – 

wolny zjazd, czerwone światło – zakaz zjazdu.  

2. Zabrania się ślizgów w pozycjach: - "głową w dół" - "na stojąco" - "na brzuchu" - "na 

stopach" - "na kolanach"  

3. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej na plecach, nogami w kierunku zjazdu. 

4. Podczas zjazdów zabrania się: - zjazdów grupami, - zatrzymywania się i stawania w 

zjeżdżalni. 

5. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze płynie woda. Zjazd na sucho grozi 

uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.  

6. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom z poważniejszymi schorzeniami serca   

i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia. 

7. Zabronione jest samodzielne (bez opiekuna) korzystanie ze zjeżdżalni dzieciom poniżej 

7dmiu lat.  

8. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej.  

9. Po wejściu na podest startowy należy zająć właściwą pozycję zjazdową (usiąść nogami w 

kierunku jazdy lub położyć się w rurze na plecach, także nogami w kierunku jazdy).  



10. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni 

wodnej lub drążka startowego.  

11. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce kolejnemu użytkownikowi 

zjeżdżalni i opuścić basen hamujący. 
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