
REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  ZJEŻDŻALNI 

NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ WINOGRADY  W  POZNANIU

1. Zjeżdżalnia  znajduje  się  na  terenie  Pływalni  Miejskiej  Winogrady  w  Poznaniu
- Os. Zwycięstwa 124 (dalej „Pływalnia”).

2. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby powyżej 6 roku życia.

3. Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać, które opłaciły bilet
wstępu na Pływalnię.

4. Umiejące pływać dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich.

5. Ze zjeżdżalni jednorazowo może korzystać 1 osoba.

6. Zjazd następuje w pozycji siedzącej, z nogami skierowanymi w dół.

7. Korzystanie ze zjeżdżali może odbywać się wyłącznie pod nadzorem ratownika.

8. Osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane podporządkować się wytycznym i
nakazom ratownika.

9. Przed wejściem na zjeżdżalnię korzystające z niej osoby muszą zdjąć zegarki,  
obrączki, kolczyki, łańcuszki lub inne niebezpieczne, ostre przedmioty.

10. O  wszelkich  zauważonych  uszkodzeniach  i  nieprawidłowościach  zamocowania,
szczelności itp. zjeżdżalni należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

11. Na zjeżdżalni zabrania się:

 wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających
itp.,

 skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.), na moduł lub z 
modułu,

 zjazdu głową w dół,

 zjazdu parami,

 zjazdu plecami w dół,

 wchodzenia po ślizgu,

 korzystania ze zjeżdżalni w ciemności (podczas awaryjnego wyłączenia energii 
elektrycznej),

 przepływania pod zjeżdżalnią,



 zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób 
korzystających ze zjeżdżalni lub znajdujących się w jej otoczeniu,

 wykorzystywania zjeżdżalni niezgodnie z przeznaczeniem.

12. Po wykonanym zjedzie należy niezwłocznie opuścić strefę przy zjeżdżalni.

13. Kolejna osoba może rozpocząć zjazd dopiero po opuszczeniu strefy przy zjeżdżalni
przez poprzednią osobę wykonującą zjazd.

14. Za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub pełnoletni
opiekunowie opiekunowie.

15. Na terenie zjeżdżalni obowiązuje ruch jednokierunkowy.

16. Osoby  korzystające  ze  zjeżdżalni  zobowiązane  są  do   przestrzegania  postanowień
odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni Miejskiej Winogrady w
Poznaniu.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub niestosujące się
do  poleceń  ratowników  będą  wypraszane  z  terenu  Pływalni  bez  prawa  zwrotu
wcześniej uiszczonej opłaty.

18. Skargi lub wnioski dotyczące korzystania ze zjeżdżalni można zgłaszać kierownikowi
Pływalni  Miejskiej  Winogrady w Poznaniu na adres  a.stachowiak@posir.poznan.pl
lub pracownikowi tej Pływalni obecnemu na miejscu.

19. Zakup  biletu  wstępu  na  basen  jest  równoznaczny  z  akceptacją  wszystkich
regulaminów,  w  tym  niniejszego,  obowiązujących  na  terenie  Pływalni  Miejskiej
Winogrady w Poznaniu.

20. Regulamin obowiązuje od 01.12.2022 r.
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