
 

 

 
                                                                                                                                                          Załącznik Nr 11  

 

Do Uchwały Nr 7/2012 Zarządu 

                                                                                                                                                                          Kaszubskiego Centrum  

                                                                                                                                                                               Sportowo-Rekreacyjnego 

                                                                                                                                                                    z dnia 12.12.2012 r. 

 

Regulamin  

Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie 
regulujący zasady korzystania z dwutorowej zjeżdżalni rodzinnej w Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym „AQUA Centrum” 

 

 

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią kompleksu.  

2. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny kompleksu. 

3. Zjeżdżalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15 do 22 (do godziny 15, 

podczas zajęć szkolnych, za zgodą ratownika) oraz w niedzielę i święta w godzinach otwarcia 

kompleksu. 

4. Zjeżdżalnia ma długość 9m oraz szerokość 2m. 

5. W trakcie korzystania ze Zjeżdżalni należy stosować się ściśle do poleceń ratowników oraz 

pracowników obsługi kompleksu. 

6. Zjazd ze Zjeżdżalni odbywa się pojedynczo, a dzieci do lat 4 tylko z asekuracją rodziców lub 

pełnoletnich opiekunów. Ze Zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 8 do 13 lat tylko i wyłącznie 

pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.  Dzieci powyżej 13 lat mogą korzystać ze 

Zjeżdżalni samodzielnie. 

7. Rodzice oraz pełnoletni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich 

podopiecznych. 

8. Na schodach Zjeżdżalni obowiązuje ruch prawostronny. 

9. Podczas wchodzenia po schodach należy zachować szczególną ostrożność.   

10. Schodzenie w dół po schodach jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zasad ruchu prawostronnego. 

11. Zabronione jest wchodzenie na Zjeżdżalnię z biżuterią i zegarkami oraz ze sprzętem pływackim 

(deskami, płetwami, akcesoriami dmuchanymi, itp.). 

12. Przed zjazdem należy upewnić się czy poprzednik ukończył zjazd i opuścił miejsce wylotu ze 

zjeżdżalni. 

13. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół. Cały zjazd odbywa się 

również 

w pozycji siedzącej. 

14. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej. 

15. Po zjeździe należy natychmiast umożliwić bezpieczny zjazd następnemu użytkownikowi 

zjeżdżalni. 

16. Bezwzględnie zabrania się: 

a. wchodzenia z dołu do góry po rynnie Zjeżdżalni, 

b. użytkowania Zjeżdżalni: 

 gdy brak jest dostatecznej ilości wody, 

 gdy są widoczne / oznakowane uszkodzenia Zjeżdżalni, 

c. stosowania wszelkich niebezpiecznych zabaw np. wyścigi, łączenie się w pociągi, 



d. wskakiwania do rynny Zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, 

tyłem, na brzuchu, na plecach, głową do przodu, 

e. zatrzymywania się w rynnie Zjeżdżalni podczas zjazdu, 

f. biegania po schodach wieży Zjeżdżalni, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce 

itp. oraz zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu. 

17. Zauważone w trakcie zjazdu usterki / uszkodzenia urządzeń należy zgłosić niezwłocznie 

dyżurującemu ratownikowi. 

18. W stosunku do osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostanie zastosowany 

zakaz wykonywania dalszych zjazdów, a w sytuacjach wyjątkowych - nakaz opuszczenia 

kompleksu.  

19.  Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, a także 

nieprzestrzeganiem poleceń ratowników i obsługi kompleksu, KCSR Sp. z o. o. w Kościerzynie 

nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

Prezes KCSR 


