
РОЗПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ 

водна гірка ANACONDA 

 

1. Гірка є невід'ємною частиною рекреаційного басейну і зобов'язують на 

ній положення розпорядку хованої плавальному басейну QARIUM Kępno також 

додатково даного розпорядку водної гірки ANACONDA. 

2. Кожна особа, що користується гірку, має обов'язково ознайомитися з її 

розпорядком, інформаційними дошками також інструкцією користування. 

3. Гірка призначена для дорослих осіб також для дітей у віці вище 10 років. 

4. Користування гіркою відбувається на власний ризик користувача, зі 

збереженням положень безпеки. 

5. Доступна гірка є для всіх користувачів комплексу вміючих плавати за 

винятком: 

- вразливих осіб на перебування в зачинених приміщеннях або висот, що 

страждають клаустрофобією, 

- осіб з дисфункціями серцево-судинної системи, органів дихання, 

кістяного укладу, неврологічними та особливо вразливих на раптову 

перевантаженість, як і жінок у вагітності 

- осіб, не виконуючих умов / запитів вікових на гірках, 

- учасників груп, організованих без присутності опікуна на стартових 

підмостках гірки. 

6. На гірках існує обмеження самостійного з'їжджання для дітей до 10 років. 

Можуть вони з'їжджати виключно під постійним доглядом / наглядом батьків 

або повнолітніх опікунів. Ті особи несуть повну відповідальність за своїх 

підопічних. 

7. Під час входження на платформу гірки слід зберегти особливу 

обережність - забороняється бігати по сходах,  пропихати, вимагати місця в черзі 

і т.п. 

8. На сходах зобов'язує правосторонній рух. 



9. На стартових підмостках може перебувати тільки одна особа. 

10. Користувач зобов'язаний є застосовуватися до інформації 

світлосигналізації, що знаходиться над впусканням до з'їзджальної труби, якої 

вказівки позначають: 

- зелений колір - дозволений з'їзд, дозвіл на вхід до з'їзджальної труби 

- червоний колір - заборонений з'їзд, заборона входження до з'їзджальної 

труби. 

11. Безпосередньо перед з'їздом слід перевірити чи в з'їздівській трубі пливе 

вода. З'їзд всухом'ятку сиро заборонений. 

12. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ спричинення ситуацій, загрозливих власній безпеці, 

безпеці інших осіб, що користуються гірку плавального басейну або можуть 

спричинити нещасний випадок, а зокрема: 

- користування гіркою в разі браку функціонування світлосигналізації, 

закриття доступу ланцюгом, канатом, шлагбаумом або в інший видимий спосіб 

- розпочинання зїжджання при червоному світлі сигналізації 

-  впихання осіб всередину з'їзджальної / труби змушення інших 

користувачів до виконання з'їзду  

- виконання з'їзджання попарно також в групі 

- внесення та з'їзджання з предметами, що можуть спричинити 

пошкодження тіла : з плавальним (дошками, рукавами, плавальними okularkami, 

плавниками і т.п.) устаткуванням, а зокрема слід зняти окуляри і біжутерію 

(годинники, каблучки і обручки, браслети, ремінці, ланцюжки, сережки, окраси з 

волосся) 

- вживання всіляких матеріалів, ресурсів, що можуть мати вплив на 

збільшення швидкості з'їжджаючого 

- вскакування до труби гірки з розгону, з'їжджання стоячи, на животі, на 

колінах, а також головою вперед 

- зупинки і спроби  стати усередині з'їзджальної труби 

- входження до з'їзджальної  труби від сторони кінцевого елементу також 

підняття усередині труби у напрямі пункту старту 



- користування гіркою особам, яких стан вказує на споживання алкоголю 

або інших одурманюючих ресурсів. 

13. З'їзд відбувається поодинці. Забороняється перебування в ковзанні двох 

осіб у той же час. 

14. Єдиною дозволеною позицією для з'їзджання є сидяча або лежача 

позиція на спинах з випростаними ногами, направленими у напрямку з'їзду і 

руками, складеними уздовж тіла. Позицію слід зберегти протягом всього часу 

з'їзду. Інші  позиції заборонені. 

15. Нагляд над остереженням даного розпорядку виконують рятувальники і 

працівники плавального басейну. Всі особи, що користуються гірку, зобов'язані 

безумовно достосовуватися до їх доручень. 

16. В разі випадку спричиненого недотриманням розпорядку водної гірки 

відповідальність несе користувач. 

17. QARIUM Kępno не несе відповідальність за стан купальників 

пошкоджених або протертих вбрань в результаті користування гірки. 

18. Особи, які не остерігають постанов розпорядку водної гірки, будуть 

попрошені про опущення атракції, а у випадках кричущого порушення 

розпорядку або громадського порядку - видалене з басейнового павільйону без 

можливості клопотання про повернення понесених коштів перебування. 

19. Скарги і пропозиції слід заявляти керівництву плавального басейну або 

рятувальникам у вказаній через них формі. 

 

 


