
REGULAMIN KORZYSTANIA 
ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ

Długość całkowita ślizgu –                     60m
Różnica poziomów –                               5,76 m
Głębokość wody w strefie lądowiska – 0,6 m
Stopień trudności –                                ŁATWA

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej zapisy 
Regulaminu korzystania z Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie 
oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika po zapoznaniu 
się z w/w regulaminami i zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni tylko pod stałą opieką 
rodziców lub dorosłych opiekunów.

4. Uczestnicy grup zorganizowanych mogą korzystać ze zjeżdżalni tylko 
przy obecności opiekuna w obrębie zjeżdżalni.

5. Przeciwwskazaniami do korzystania ze zjeżdżalni są:
- lęk wysokości,
- klaustrofobia,
- dysfunkcje układów: krążenia, oddechowego, kostnego, 
- schorzenia neurologiczne i gastryczne,
- wrażliwość na nagłe przeciążenia.
6. Na zjeżdżalni obowiązuje sygnalizacja świetlna:

kolor zielony – zjazd dozwolony

kolor czerwony – zjazd zakazany

7. Pozycje dozwolone:

Pozycja siedząca – ręce i nogi wyciągnięte do przodu.   1
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Pozycja leżąca na plecach, ręce wzdłuż tułowia, nogi 
wyprostowane lub lekko podgięte skierowane do przodu.

Dopuszcza się zjazd rodzica lub pełnoletniego opiekuna z 
dzieckiem poniżej 7 roku życia.

8. Pozycje zabronione:

na brzuchu, głową w dół,

na plecach, głową w dół,

pozycja siedząca, tyłem,

zjazdy grupowe.

Ponadto zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu 
bezpieczeństwu lub innych osób, a w szczególności:

 wchodzenia do rury zjeżdżalni, jeżeli nie płynie w niej woda lub 
przy braku sygnalizacji świetlnej,

 zatrzymywania się w trakcie ślizgu,
 zmian pozycji ciała w trakcie wykonywania ślizgu,
 biegania po schodach zjeżdżalni,
 pozostawania na hamowni po wykonanym zjeździe
 wchodzenia do rury zjeżdżalni pod prąd,
 wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z 

przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenia ciała, np.: 
okulary, biżuteria, zegarki, sprzęt pływacki itp.

9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują 
ratownicy oraz opiekunowie grup zorganizowanych.

10. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy zjeżdżalni należy 
zgłaszać ratownikowi Pływalni.

KIEROWNIK 
Pływalni Miejskiej 

w Zambrowie
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