PORIADOK DETSKÉHO BAZÉNIKA A VODNÝCH ATRAKCIÍ
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Detský bazénik a vodné atrakcie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú integrálnou súčasťou objektu
akvaparku Zakopane, preto v ňom platia zápisy a ustanovenia všeobecného poriadku akvaparku
Zakopane, ako aj tohto poriadku.
Opatrovateľ dieťaťa, ktoré používa vodné atrakcie, je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom,
poriadkom objektu, informačnými tabuľkami, označeniam a pokynmi, ktoré platia v objekte, a to pred
začatím používania vodných atrakcií, a následne vhodným spôsobom poučiť dieťa o bezpečnostných
zásadách.
Atrakcie detského bazénika môžu používať výhradne iba deti pod neustálym dozorom rodičov alebo
plnoletých opatrovateľov. Za bezpečnosť detí zodpovedajú rodičia alebo opatrovatelia.
Opatrovatelia sú povinní priamo dohliadať na dieťa ktoré používa detský bazénik a vodné atrakcie, ako
aj nachádzať sa na takom mieste v blízkosti bazénika, z ktorého vidia dieťa a dieťa vidí ich, a v takej
vzdialenosti, aby v prípade potreby mohli rýchlo zareagovať.
Detský bazénik a atrakcie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sú miestom, ktoré je určené na zábavu a
oddych.
Atrakcie, ktoré sú v bazéniku, sú určené pre deti vo veku do 10 rokov, ktoré musia byť pod neustálym
dozorom plnoletej osoby.
Skupiny môžu byť v bazéniku iba pod dozorom vedúceho skupiny.
Vodné hračky, ktoré majú ručné čerpadlo, sú určené na používanie iba deťmi, súčasne je zakázané
mykať a vešať sa na rúčke čerpadla.
Na plošine so štartovým prvkom šmýkačky, ktorá je vo vodnom ihrisku, môže stáť výhradne iba jedna
osoba.
Na šmýkačku sa nesmie vchádzať behom, používateľ musí vždy vchádzať obozretne.
Na štartovú platformu šmýkačky vchádzajte obozretne a zachovajte zjazdovú polohu – nohami v
smere hladiny vody. Odporúčame, aby ste dieťa pri zjazde držali za ruku.
Umožnite, aby dieťa, ktoré sa nerozhodne pre šmyknutie, môže opustiť šmýkačku.
Je zakázané spôsobovať situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť iných osôb, ktoré
používajú detský bazénik a bazénovú zónu, alebo ktoré môžu spôsobiť nehodu, a predovšetkým je
zakázané:
- vchádzať na konštrukčné prvky, ktoré na to nie sú určené,
- nútiť dieťa šmýkať sa,
- šmýkať sa v pároch alebo v skupine,
- šmýkať sa s predmetmi, ktoré môžu spôsobiť úraz,
- vchádzať na šmýkačku zo strany koncového prvku a vychádzať po šmýkačke proti smeru jazdy,
- potápať sa a vchádzať pod vodné atrakcie bazénika,
- nachádzať sa v dopadovej zóne šmýkačky,
- používať bazénik v prípade, ak je prístup zatvorený reťazou, lanom alebo iným zreteľným spôsobom.
Za dodržiavanie tohto poriadku zodpovedajú následne: rodičia/opatrovatelia dieťaťa, plavčíci, personál
akvaparku. Všetky osoby používajúce detský bazénik sú povinné bezpodmienečne vykonávať ich
pokyny.
Po opustení bazénika všetky všimnuté nezrovnalosti súvisiace so šmýkačkou a s inými atrakciami,
bezodkladne nahláste plavčíkovi.
V prípade úrazu spôsobeného v dôsledku nedodržiavania poriadku bazénika a šmýkačky plnú
zodpovednosť nesie používateľ.
Všetky osoby, ktoré budú porušovať verejný poriadok alebo ustanovenia tohto Poriadku, budú
vyvedené z bazénika, a tiež z akvaparku.

