
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI
Krytej Pływalni przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o.

1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Krytej Pływalni przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie, zarządzanego przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Filaretów 44 (dalej MOSiR)
i obowiązują w nich przepisy Regulaminu Ogólnego Krytej Pływalni oraz niniejszego Regulaminu. 

2. W godzinach funkcjonowania pływalni zjeżdżalnia jest czynna w zależności od zainteresowania klientów. 
3. Przed  skorzystaniem  ze  zjeżdżalni  należy  się  zapoznać  z  Regulaminem  Ogólnym  Krytej  Pływalni  oraz

z niniejszym Regulaminem.
4. Zjeżdżalnia  dostępna  jest  dla  użytkowników  korzystających  z  Krytej  Pływalni  umiejących  pływać

z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 poniżej. 
5. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom:

a) wrażliwym na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiącym na lęk wysokości, 
b)  z dysfunkcjami  układu krążenia,  układu oddechowego, układu kostnego,  neurologicznymi i  gastrycznymi
oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, 
c) uczestnikom grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni,
d) małoletnim poniżej 10 lat bez nadzoru dorosłego opiekuna.

6. MOSiR  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  szkody  powstałe  w  związku  ze  skorzystaniem  ze
zjeżdżalni przez osoby o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu. 

7. Dzieci  do  10  roku  życia  korzystają  ze  zjeżdżalni  w  towarzystwie  osoby  dorosłej  i  na  jej  wyłączną
odpowiedzialność. 

8. Grupy zorganizowane korzystają ze zjeżdżalni pod nadzorem opiekuna grupy/trenera/nauczyciela. 
9. 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
• KOLOR PULSUJĄCY – ZWRÓĆ SIĘ O POMOC DO DYŻURUJĄCEGO RATOWNIKA

10. W przypadku nie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na zjeżdżalni zjazdy są zakazane!
11. Na klatce schodowej zjeżdżalni obowiązuje ruch prawostronny.
12. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje „kolejka”. 
13. Przed zjazdem należy  sprawdzić  czy w rynnie  zjeżdżalni  znajduje  się  woda (zjazd  na  sucho jest  surowo

zabroniony). 
14. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 
15. Start następuje wyłącznie przy włączonym zielonym świetle, w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół

i może być kontynuowany w takiej samej pozycji lub leżącej na plecach z nogami skierowanymi w dół. 
16. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni i jak najszybciej

opuścić wannę hamującą. 
17. Zabrania się kategorycznie:

a) zmuszania użytkowników do wykonania ślizgów,
b) biegania po schodach, przepychania się, wychylania się poza barierkę schodów, 
c) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym bądź pulsującym świetle,
d)  użytkowania  zjeżdżalni  w  przypadku  braku  funkcjonowania  sygnalizacji  świetlnej,  zamknięcia  dostępu
łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
e) zjeżdżania z ostrymi przedmiotami (pierścionki, obrączki, zegarki, bransoletki, ozdoby włosów itp.) oraz w
okularach korekcyjnych, pływackich lub szkłach kontaktowych,
f)  zjazdów  w  kombinezonach  neoprenowych  (piankach)  oraz  przy  użyciu  zabawek  lub  sprzętu  do  nauki
pływania czy rekreacyjnego wodnego, 
g) ślizgów w pozycjach innych niż bezpieczne i dozwolone w pkt. 15 niniejszego Regulaminu, 
h) wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu, 
i) wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, w szczególności trzymanymi w ramionach na
brzuchu,
j) zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni, 
k) trzymania się podczas zjazdu obrzeży rury, 
l) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku
punktu startu,



m) wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu pozostałych użytkowników.
18. W przypadku grup zorganizowanych korzystających ze zjeżdżalni opiekun grupy odpowiada za przestrzeganie

niniejszego Regulaminu. 
19. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom dyżurnego

ratownika wodnego oraz pracowników MOSiR. 
20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu

wcześniej uiszczonych opłat.
21. Korzystanie  ze  zjeżdżalni  jest  równoznaczne  z  tym,  że  osoba  zapoznała  się  i  akceptuje  postanowienia

Regulaminu. 
22. MOSiR nie odpowiada za wypadki  spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Regulaminu

Ogólnego Krytej Pływalni i poleceń obsługi. 

Instrukcja bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni

Po zapaleniu się zielonego światła należy: 
1. spokojnie wejść na odcinek startowy,
2. schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek,
3. zająć właściwą pozycję zjazdową – położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku

jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
4. lekko odepchnąć się rękoma od ściany rury lub drążka,
5. zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze, 
6. przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek

spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, ne doprowadzając do zderzenia,
7. po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić wannę hamującą, 
8. wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu wanny hamującej. 


