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REGULAMIN ZJEŻDŻALNI BASENU BUROWIEC

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Basenu Burowiec - obiekt wielofunkcyjny wraz 
z pływalnią, zarządzanego przez Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach przy 
ul. Obrońców Westerplatte 89 (zwanym dalej Administratorem) i obowiązują na niej 
postanowienia Regulaminu Ogólnego Basenu Burowiec oraz niniejszego Regulaminu.

2. Zjeżdżalnia jest czynna w godzinach zależnych od Administratora.

3. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni należy zapoznać się z Regulaminem Ogólnym Basenu 
Burowiec - obiektu wielofunkcyjnego wraz z pływalnią oraz z niniejszym Regulaminem.

4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni za wyjątkiem:

a) osób cierpiących na lęk wysokości lub klaustrofobię,

b) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, 
neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,

c) małoletnich poniżej 13 roku życia bez nadzoru opiekuna,

d) niemowląt i dzieci do lat 3.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku skorzystania 
ze zjeżdżalni przez osoby, o których mówi pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni naieży zachować szczególną ostrożność, 
używając poręczy i uchwytów Zabrania się biegania po schodach, przepychania, 
wymuszania miejsca w kolejce itp. W czasie wchodzenia obowiązuje ruch prawostronny.

7. Na zjeżdżalni ustalona jest następująca sygnalizacja świetlna:

KOLOR ZIELONY - ZJAZD DOZWOLONY
- ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE DO RURY ZJAZDOWEJ

KOLOR CZERWONY - ZJAZD ZABRONIONY
- ZAKAZ WEJŚCIA DO RURY ZJAZDOWEJ

8. W przypadku wyłączenia lub awarii sygnalizacji świetlnej zjeżdżalni, zjazdy są zakazane.

9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie zjazdowej płynie woda. 
W przypadku braku wody, używanie zjeżdżalni jest zabronione. Zabrania się powodowania 
sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób 
korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy 
wypadek, a w szczególności:

a) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

b) wykonywania ślizgu parami oraz w grupie,

c) wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania 
z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: 
okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, 
rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach itp.) i sprzętem do 
pływania (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
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d) wnoszenia jedzenia i picia,

e) wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,

f) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,

g) nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,

h) wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne,

i) wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się 
wewnątrz rury w kierunku punktu startu,

j) nurkowania po zakończonym ślizgu w hamowni,

k) zmuszania użytkowników do wykonywania ślizgów.

11. Zjazd odbywa się zgodnie z instrukcją graficzną znajdującą się przed wejściem do 
zjeżdżalni. Inne pozycje zjazdowe niż określone w instrukcji są zabronione.

12. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić wannę hamowną zjeżdżalni.

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy 
Administratora. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie 
stosować się do ich poleceń.

14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką 
odpowiedzialność ponosi użytkownik.

15. W przypadku grup zorganizowanych korzystających ze zjeżdżalni, opiekun grupy 
odpowiada za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkie osoby 
pozostające pod opieką opiekuna.

16. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte 
z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

17. Korzystanie ze zjeżdżalni jest równoznaczne z tym, że osoba akceptuje postanowienia 
Regulaminu.

18. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego 
Regulaminu, Regulaminu Ogólnego i poleceń obsługi.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

Po zapaleniu się światła zielonego należy:

1. Wejść na odcinek startowy.

2. Pochylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek (zabrania się wskakiwania do rury 
zjazdowej).
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3. Zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami i rękoma 
ułożonymi wzdłuż ciała.

4. Odepchnąć się od ścian rury lub drążka.

5. Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się wewnątrz zjeżdżalni,

6. Przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed stopami tak, aby 
w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie 
doprowadzając do zderzenia,

7. Po zakończeniu ślizgu niezwłocznie opuścić wannę hamowną,

8. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu 
hamowni zjeżdżalni.

Przyjął: Zarząd Spółki Uchwałą 2021-038 z dnia 2021-02-04.
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