
РОЗПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ 

басейн / вана для дітей 

 

1. Басейн вана для дітей є невід'ємною частиною рекреаційного басейну і 

обов'язують в ним положення розпорядку критого плавального басейну QARIUM 

Kępno також додатково даного розпорядку користування басейну вани для 

дітей. 

2. Кожна особа, що користується цією розвагою, має обов'язково  

ознайомитися з її розпорядком. 

3. Незнання даного розпорядку не звільняє користувача з відповідальності 

за неправильне користування басейном ван для дітей, і QARIUM Kępno не несе 

відповідальність за шкоду користувача, що виникла з причин, нележачих по 

стороні QARIUM Kępno, зокрема з недотримання через користувача постанов 

даного розпорядку також розпорядку критого плавального басейну. 

4. Нагляд над дотриманням даного розпорядку виконують рятувальники 

також працівники QARIUM Kępno. 

5. Особи, які не дотримують постанов розпорядку будуть попрошені про 

опущення водної розваги, а у випадках суворого порушення розпорядку - 

видаленя з басейнового павільйону без можливості клопотання про повернення 

понесених коштів перебування. 

6. Глибина басейну становить від 0,15 до 0,30 м. 

7. Діти, перебуваючі в ванах, мусять бути під постійним доглядом батьків / 

повнолітньої особи. 

8. Вана оснащена є  гіркою  для дітей SŁOŃ. 

9. Гірка призначена для дітей від 3 років. 

10. Діти можуть користуватися гірками виключно під безпосереднім 

доглядом повнолітніх осіб. 

11. На гірках перебувати може тільки одна дитина. Забороняється 

перебування на гірці більше двох осіб в той самий час. 



 

 

12. Під час входження на платформу гірки слід зберегти особливу 

обережність, забороняється бігати по сходинках, що ведуть на стартовий 

підмостик,  щоб не пропихати, підштовхувати, вимагати місця в черзі і т.п. 

13. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ спричинювання ситуацій, загрозливих власній безпеці, 

безпеці інших дітей, що користуються гірками або можуть спричинити нещасний 

випадок, а зокрема: 

• вскакування на слизьку поверхню гірки, 

• зїжджати стоячи, на животі, на колінах, а також на спинах / животі головою 

вперед, 

• входження знизу вгору по з'їзджальні гірки. 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ 

з розваги 

 

1. Біля входу на сходинки гірки слід притриматися поручні. 

2. Слід прийняти єдину, дозволену позицію ковзання - позиція, сидяча 

ногами у напрямі з'їзду. 

3. Після того як з'їхав, слід в як найкоротшому часі опустити місце 

приземлення. 

4. Будь-які зауважені неполадки слід заявити рятувальникові або 

обслуговуванню плавального басейну. 


