
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI 
Pływalnia Aqua Relaks, ul. Pod Strzechą 3 

 

I. Przed korzystaniem ze zjeżdżalni należy zapoznać się z instrukcją i stosować   

się do jej zaleceń. 
 

Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni UCSiR przy ul. Wilczy Dół 4 i obowiązują na 

niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni. 
 

Długość toru: 85,3 m. 

Różnica poziomów: 8,00m 

Pochylenie: 10% 

Średnica rury: 1000 mm 

Typ zjeżdżalni: 3 (użytkownik osiąga średnią prędkość 5m/s i maksymalną 7 m/s) 
 

Na zjeżdżalni obowiązuje sygnalizacja: 

- kolor zielony – wolny zjazd 

- kolor czerwony – zakaz zjazdu 
 

1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 7 roku życia.  

2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika. 

3. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba. 

4. Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze znajduje się woda.  

Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony. 

5. Zjazd odbywa się pojedynczo. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu. 

7. Zabrania się biegania i przepychania na schodach wieży oraz wchodzenia „pod prąd” 

8. Zabrania się : 
 

 wskakiwania do rury z rozbiegu,  

 zjeżdżania parami, 

 zjeżdżania w grupie, 

 zjeżdżania na stojąco, 

 zjeżdżania tyłem, 

 zjeżdżania na brzuchu, w pozycji „głową w dół”, krzyżowania nóg podczas 

zjazdu, wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego      

(„pod prąd”). 
9. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp. 
10. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i 

innych. 
11. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. 
12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. 
13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom 

ratowników. 
14. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni. 
15. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrekcji UCSiR. 
 
II. INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ  

Po zapaleniu się światła zielonego należy: 
 

 Spokojnie wejść na odcinek startowy.  

 Schylić się i wejść do rury zjazdowej. 
 Usiąść lub położyć się na plecach z nogami w kierunku jazdy, nogi należy złączyć razem. Lekko 

odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka. 

 Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze. 
 Przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować przód rury (przed nogami)  

tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porą zahamować,  
nie doprowadzając do zderzenia. 

 Po wpadnięciu do lądowiska należy natychmiast je opuścić. 
 Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska. 
 

III. Po zapoznaniu się z regulaminem zjeżdżalni zjazd odbywa się na własna 

odpowiedzialność. 
 

UWAGA: po zmierzchu niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne. 
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                                                                                        Ursynowskiego Centrum  
                                                                                              Sportu i Rekreacji 


