
REGULAMIN KORZYSTANIA

basen / brodzik dla dzieci

1. Basen brodzik dla dzieci jest integralną częścią basenu rekreacyjnego i obowiązują w nim
przepisy  regulaminu  krytej  pływalni  QARIUM  Kępno  oraz  dodatkowo  niniejszego
regulaminu korzystania z basenu brodzik dla dzieci.

2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.

3. Nieznajomość  niniejszego  regulaminu  nie  zwalnia  użytkownika  z  odpowiedzialności
za nieprawidłowe korzystanie z basenu brodzik dla dzieci,  a QARIUM Kępno nie ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  użytkownika  wynikłe  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie
QARIUM  Kępno,  w  szczególności  z  nieprzestrzegania  przez  użytkownika  postanowień
niniejszego regulaminu oraz regulaminu krytej pływalni.

4. Nadzór  nad  przestrzeganiem  niniejszego  regulaminu  pełnią  ratownicy  oraz  pracownicy
QARIUM Kępno.

5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie
atrakcji  wodnej,  a  w  przypadkach  rażącego  naruszenia  regulaminu  –  wydalone  z  hali
basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.

6. Głębokość zbiornika wynosi od 0,15 do 0,30 m.

7. Dzieci przebywające w brodziku muszą być pod stałą opieką rodziców / osoby pełnoletniej.

8. Brodzik wyposażony jest w zjeżdżalnię dla dzieci SŁOŃ.

9. Zjeżdżalnia jest przeznaczona dla dzieci od 3 lat.

10.Dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.

11.Na zjeżdżalni przebywać może tylko jedno dziecko. Zabrania się przebywania na zjeżdżalni
dwóch osób w tym samym czasie.

12.Podczas  wchodzenia  na  platformę  zjeżdżalni  należy  zachować  szczególną  ostrożność,
zabrania  się  biegania  po  schodkach  prowadzących  na  podest  startowy,  przepychania,
popychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.

13.ZABRANIA  SIĘ powodowania  sytuacji  zagrażających  własnemu  bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu  innych  dzieci  korzystających  ze  zjeżdżalni  lub  mogących  spowodować
nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

• wskakiwania na ślizg zjeżdżalni,

• zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na kolanach, a także na plecach / brzuchu głową
do przodu,

• wchodzenia z dołu do góry po ślizgu zjeżdżalni.



INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA

z atrakcji

1. Przy wejściu na schodki zjeżdżalni należy przytrzymać się poręczy.

2. Należy przyjąć jedyną, dozwoloną pozycję ślizgu – pozycja siedząca nogami w kierunku
zjazdu.

3. Po zjeździe, w jak najkrótszym czasie należy opuścić miejsce lądowania.

4. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi lub obsłudze pływalni.


