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                                                                                                                                                                        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 ze Zjeżdżalni Rurowej w Kompleksie Sportowo - Rekreacyjnym „AQUA 

Centrum” 

 

1. Zjeżdżalnia Rurowa jest integralną częścią Pływalni. 

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 62m. 

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

oraz obsługi kompleksu. 

6. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich klientów Pływalni umiejących pływać 

 z wyjątkiem: 

 dzieci do 8 roku życia,  

 osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub 

cierpiących na lęk wysokości, 

 osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, 

schorzeniami neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na 

nagłe przeciążenia, 

 uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na platformie 

zjeżdżalni.  

7. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 8 lat do 13 lat będące pod opieką rodziców 

lub pełnoletnich opiekunów. Dzieci powyżej 13 lat mogą korzystać samodzielnie. 

8. Rodzice oraz pełnoletni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich 

podopiecznych. 

9. Po zmierzchu niektóre odcinki Zjeżdżalni mogą być zaciemnione. 

10. Na schodach wejściowych do Zjeżdżalni obowiązuje ruch prawostronny. 

11. Podczas wchodzenia po schodach należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania 

się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.  

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

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

13. Schodzenie po schodach w dół jest dozwolone tylko w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zasady ruchu 

prawostronnego. 

14. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 



15. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji świetlnej, znajdującej się nad 

wlotem do rury zjazdowej Zjeżdżalni, której wskazania oznaczają: 

 kolor zielony- zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej 

Zjeżdżalni, 

 kolor czerwony- zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej Zjeżdżalni. 

16. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej Zjeżdżalni płynie 

woda. Zjazd na sucho jest zabroniony. 

17. Zjazd odbywa się pojedynczo. 

18. Start następuje w pozycji siedzącej lub leżącej ze złączonymi nogami, skierowanymi 

do przodu, w kierunku jazdy, głową w kierunku pomostu startowego. Cały zjazd 

odbywa się też w pozycji siedzącej, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg. 

19. Przy starcie należy przytrzymać się poręczy startowej. 

20. Przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować przód rury zjazdowej Zjeżdżalni 

(przed nogami) tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem 

zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia. 

21. Po zjeździe należy natychmiast umożliwić bezpieczny zjazd następnemu 

użytkownikowi Zjeżdżalni. 

22. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie 

dyżurującemu ratownikowi. 

23. Bezwzględnie zabrania się: 

a. wchodzenia do rury zjazdowej Zjeżdżalni od strony elementu końcowego oraz 

wspinania się wewnątrz rury zajazdowej Zjeżdżalni w kierunku punktu startu, 

b. rozpoczynania zjazdu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym, 

c. użytkowania Zjeżdżalni: 

 gdy brak jest dostatecznej ilości wody, 

 gdy nie jest uruchomiona sygnalizacja świetlna, 

 gdy są uszkodzenia Zjeżdżalni. 

d. stosowania wszelkich niebezpiecznych zabaw np. wyścigi, łączenie się w 

pociągi, 

e. wskakiwania do rury zjazdowej Zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania parami, w 

grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, głową do przodu, z dzieckiem, 

f. zmuszania innych użytkowników do wykonywania zjazdu, 

g. zatrzymywania się w rurze zjazdowej Zjeżdżalni podczas zjazdu. 

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

zastosowany zakaz wykonywania dalszych zjazdów, a w sytuacjach wyjątkowych - 

nakaz opuszczenia kompleksu.  

25.  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 


