
  

   Regulamin korzystania z urządzeń rekreacyjnych  

 
    UWAGA: WYMAGANY JEST STAŁY NADZÓR RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW  

1. Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku, kiedy były lub są uszkodzone kręgi 

szyjne.  

2. Nie należy korzystać z urządzenia, gdy występują problemy z układem 

oddechowym i krążeniowym lub inne zaburzenia zdrowotne – motoryczne  

i psychomotoryczne.  

3. Nie należy korzystać z urządzenia, gdy występują powikłania po przebytych 

złamaniach.  

4. Zabrania się korzystania z urządzeń kobietom w ciąży, osobom będącym pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

5. Zaleca się, by korzystanie z urządzenia przez dzieci odbywało się tylko w obecności 

rodziców lub opiekunów.  

6. Przed przystąpieniem do zabawy użytkownicy powinni być ubrani w koszulki  

z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami oraz skarpety w celu uniknięcia 

otarcia naskórka (oraz posiadać dodatkową parę skarpet). 

7. Nie należy korzystać z urządzenia w okularach i obuwiu.  

8. Przed wejściem na urządzenie należy odłożyć ostre i luźne przedmioty.  

9. Zabrania się wykonywania salt i innych niebezpiecznych akrobacji! 

10. W czasie zabawy na urządzeniu zabrania się spożywania wszelkich produktów, 

szczególnie napojów, słodyczy, cukierków, gum do żucia.  

11. W czasie zabawy na urządzeniu oraz w pobliżu zabrania się palenia papierosów.  

12. Zabrania się dotykania i stania w pobliżu urządzeń elektrycznych stanowiących 

wyposażenie urządzeń.  

13. Wykonawca oraz obsługa nie odpowiada za prywatne rzeczy pozostawiane przy 

urządzeniach.  

14. Zabrania się korzystania z urządzeń w czasie deszczu, burzy oraz kiedy wieje silny 

wiatr.  

15. W przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych uczestnik zobowiązany 

jest niezwłocznie opuścić urządzenie.  

16. Zabrania się korzystania z urządzenia, jeżeli nie jest ono w pełni nadmuchane lub 

rozłożone. 

  

UWAGA: Kategorycznie zabrania się użytkowania urządzenia,  

jeżeli nie jest ono nadzorowane. 

17. Miejsce przed wyjściem powinno być wolne po to, aby personel obsługujący mógł 

mieć dobrą widoczność oraz aby mógł zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom 

podczas wchodzenia i schodzenia z urządzenia.  

18. Uczestnik zabawy zobowiązuje się do bezwzględnego wykonywania  

i przestrzegania POLECEŃ personelu obsługującego urządzenie przez cały czas 

trwania zabawy. Złamanie zasad zachowania się w trakcje korzystania z urządzenia 

w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu jej pozostałych uczestników 

równoznaczny jest z natychmiastowym wykluczeniem z uczestnictwa w zabawie.  

19. O WIEKU i LICZBIE użytkowników na urządzeniu decyduje regulamin producenta 

oraz PERSONEL obsługujący urządzenia.  
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