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                                                                                  Załącznik                                                                                            

                                                                                                 Do Uchwały Nr 9/2018 

                                                                                                               Zarządu Kaszubskiego Centrum                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o. 

                                                                                                                   w Kościerzynie z dnia 31.08.2018 r.                                                                                                                                                                                              

Regulamin  

Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie 

regulujący zasady korzystania z Wodnego Placu Zabaw 
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Wodny Plac Zabaw dla dzieci jest integralną częścią Pływalni i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego 

Kompleksu oraz niniejszy regulamin. 

2. Niemowlęta oraz dzieci do lat 3 korzystają z wodnego placu zabaw pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność 

rodziców lub opiekunów. 

3. Jeżeli bezpieczeństwo dziecka tego wymaga rodzic lub opiekun dziecka  powinien pozostawać z nim w stałym 

kontakcie fizycznym.  

4. Wodny Plac Zabaw jest strefą dostępną dla dzieci do 15 roku życia i nie wyższych niż 1,6 m będących 

użytkownikami Pływalni. 

5. Dzieci do lat 13 korzystają z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

6. Dzieci do lat 8, korzystające z Wodnego Placu zabaw podlegają ustawicznej asekuracji  rodziców lub 

pełnoletnich opiekunów (bez wchodzenia na konstrukcję Wodnego Placu Zabaw). 

7. Rodzic lub opiekun dziecka korzystającego z Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego 

regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami, piktogramami oraz przekazania zasad bezpieczeństwa 

dziecku. 

II. Zasady bezpiecznego użytkowania. 

1. Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu na platformę. 

2. Przed wejściem na platformę należy sprawdzić czy po ślizg zjeżdżalni jest pokryty wodą. 

3. Zająć właściwą pozycję zgodną z pozycjami dozwolonymi (patrz piktogram). 

4. Na zjeżdżalni zjeżdżać pojedynczo i oczekiwać, aż poprzednik opuści strefę lądowania. 

5. Dzieci do lat 8, w trakcie całego ślizgu na zjeżdżalni, aż do momentu lądowania, powinni być asekurowani przez 

rodziców lub opiekunów. 

6. Po wykonaniu ślizgu niezwłocznie opuścić  strefę lądowania i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi 

zjeżdżalni. 

7. W czasie korzystania z Wodnego Placu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu oraz 

poleceń ratowników i pracowników obsługi Kompleksu. 

III. Zabrania się: 

1) użytkowania Wodnego Placu Zabaw, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest on niesprawny technicznie lub 

nieczynny, 

2) użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w tym min. wieszania się, siadania na lejkach, wiaderkach, 

armatkach wodnych, poręczach oraz szarpania elementami atrakcji, 

3) korzystania z Wodnego Placu zabaw przez osoby nieuprawnione, a także będące w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu (rodzice lub opiekunowie), 

4) wspinania się po konstrukcji Wodnego Placu Zabaw, 

5) zjeżdżania w pozycjach zabronionych (patrz tablica piktogramowa), 

6) wchodzenia w strefę lądowiska zjeżdżalni, 

7) biegania po stopniach i podestach Wodnego Placu Zabaw, 

8) wchodzenia po rynnie zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu, 

9) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 13, 

10) zjeżdżania dzieci do lat 8 bez asekuracji rodzica lub opiekuna, 

11) wnoszenia na teren Wodnego Placu Zabaw jakichkolwiek przedmiotów, w tym min. zabawek, piłek, butelek, itp., 

12) wykonywania ślizgów w niestandardowych (nietypowych) strojach kąpielowych, tzn. posiadających cekiny, 

zamki błyskawiczne, klamerki, guziki, itp. Elementy, 

13) dopuszczania się aktów wandalizmu.                                                                       Prezes KCSR                                                                                                                                                                                                                  

              

 

 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                      



 
 

 
 

 


