
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z TORU PRZESZKÓD WIBIT AQUA TRACK 1

1. Korzystający z Toru jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz do 
kulturalnego zachowywania się.
2. Korzystanie z Toru jest DOZWOLONE TYLKO DLA OSÓB UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.

3. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą korzystać z zestawu tylko pod opieką osoby dorosłej.
4. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą korzystać z zestawu tylko pod opieką osoby dorosłej w 
kamizelce wypornościowej wydanej przez obsługę Parku Wodnego/ratownika. 
5. Nie  dopuszcza się korzystania z Toru Przeszkód we własnych sprzętach wypornościowych.
6. Tor nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej   5  -go roku życia.
7. Z Toru nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających.
8. Z Toru może jednocześnie korzystać maksymalnie 21 osób.
9. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z Toru, ustala się maksymalny czas pobytu 
jednej osoby na 10 min.
10. Zestaw jest udostępniony do publicznego użytku.
11. Podczas korzystania z zestawu, obowiązuje bezwzględny zakaz:
- wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe pierścienie,
- skakania, w szczególności na głowę,
- pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem,
- obciążania toru w jednym miejscu ciężarem większym niż 136 kg (np. wspinanie się na zestaw z 
drugą osobą na plecach),
- wykonywania salt,
- wpływania pod tor,
- używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego 
zestawu, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, obrączek, bransoletek, zegarków, itp.
-skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu
- korzystania z Toru w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej)
12. Za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (niestosowaniem się do niniejszego 
regulaminu) odpowiadają użytkownicy, w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni.
13. Na terenie Toru Przeszkód obowiązuje ruch jednokierunkowy.
14. Korzystający z Toru ma obowiązek  stosowania się do poleceń  ratownika, mających na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom zestawu oraz zapewnienie dostępu do zestawu 
dozwolonej liczbie chętnych.
15. Należy upewnić się że miejsce w którym zamierzamy zejść z Toru wolne jest od innych 
użytkowników.
16. Nie należy kontynuować korzystania z Toru, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia.
17. Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do 
poleceń ratowników/obsługi Parku Wodnego Aqua Zdrój mogą być usuwane z terenu Parku 
Wodnego Aqua Zdrój bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.


