INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ U 1000 – Kamikaze
ŻÓŁTA
1. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni wodnej należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla osób dorosłych i dla dzieci w wieku powyżej 12 lat.
3. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są do podporządkowania się
wskazówkom, poleceniom i nakazom ratowników WOPR.
4. Na podeście startowym za elementem startowym ustawia się wyłączenie jedna osoba.
5. Przed wykonaniem zjazdu należy:
a) wizualnie sprawdzić czy w ślizgu płynie woda,
b) po upewnieniu się, że na zjeżdżalni nie przebywa (zjeżdża) żadna osoba należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- zając właściwą pozycję (zgodnie z informacjami zamieszczonymi na tablicy
informacyjnej) tj. usiąść lub położyć się w ślizgu, głową w kierunku pomostu
startowego (nogami do przodu w kierunku jazdy),
- nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg,
- lekko odepchnąć się rękami od startu lub od drążka,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
- po wpadnięciu do lądowiska – natychmiast je opuścić.
6. Po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki czy inne uwagi dotyczące
funkcjonowania zjeżdżalni lub bezpieczeństwa zjazdów należy natychmiast zgłosić
ratownikowi.
7. Zabrania się:
a) biegania po schodach do zjeżdżalni,
b) zabaw na schodach do zjeżdżalni,
c) dokonywania ślizgów bez dopływu wody,
d) biegania i popychania innych na podeście startowym,
e) wbiegania na ślizg celem przyspieszenia szybkości zjazdu,
f) blokowania zjazdu innym użytkownikom oraz „spiętrzania” wody,
g) zjeżdżania w grupach,
h) zjeżdżania w pozycji innej niż wskazana na tablicy informacyjnej,
i) zjeżdżania dzieciom do lat 12,
j) korzystania ze zjeżdżalni przez osoby niemiejące pływać,
k) chodzenia po konstrukcji nośnej ślizgu,
l) wchodzenia do ślizgu od strony elementu końcowego (pod prąd),
m) zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób
dokonujących zjazdu jak i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny (butelki,
puszki, klucze, breloczki, biżuteria, itp.),
n) przebywania na podeście startowym i zjeżdżania osobom po spożyciu alkoholu,
narkotyków lub innych substancji odurzających,
o) eksploatowania zjeżdżalni z objawami uszkodzonej konstrukcji nośnej, ślizgu lub
niedostatecznej podaży wody.

