PORIADOK VODNEJ ATRAKCIE „VODNÁ HOJDAČKA“
1.

Vodná atrakcia „vodná hojdačka“ je integrálnou súčasťou objektu akvaparku Zakopane, ktorého
majiteľom je spoločnosť „POLSKIE TATRY S.A.“ so sídlom na adrese: ul.
Droga do Białego 7c, Zakopane, Poľsko.
2. Pri používaní vodnej atrakcie „vodná hojdačka“ platia zápisy všeobecného poriadku akvaparku
Zakopane ako aj tohto poriadku.
3. Osoby používajúce vodnú atrakciu „vodná hojdačka“ sú povinné oboznámiť sa s týmto poriadkom,
znakmi, symbolmi a informačnými tabuľami.
4. Hĺbka vodnej atrakcie „vodná hojdačka“ je 130 cm.
5. Vodná hojdačka je atrakcia so zvýšeným rizikom vyskytnutia sa úrazov. Používatelia používajú vodnú
hojdačku na vlastné riziko.
6. Vodnú hojdačku môžu využívať návštevníci akvaparku Zakopane vo veku nad 15 rokov, ktorí súčasne
spĺňajú podmienku minimálnej výšky 140 cm.
7. Pri používaní vodnej hojdačky dochádza v hojdacom zálive k prelamovanie a nakladaniu odrazených
vĺn. Je to nebezpečné miesto, v ktorom je potrebné zachovávať zvláštnu opatrnosť a deťom zabezpečiť
dodatočný dozor.
8. Je zakázané vyvolávať situácie, ktoré ohrozujú vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť iných osôb
využívajúcich umelé vlny a akvapark, ako aj situácie, pri ktorých môže dôjsť k nešťastnému úrazu,
predovšetkým:
 vnášať do vodného zálivu akékoľvek predmety a používať vodnú hojdačku s predmetmi, ktoré
môžu spôsobiť úraz, predovšetkým s: okuliarmi, bižutériou (hodinkami, prsteňmi a
obrúčkami, náramkami, remienkami, retiazkami, náušnicami, ozdobami vlasov) a plaveckými,
potápačskými pomôckami a s nafukovacími hračkami (doskami, kolesami, rukávnikmi,
potápačskými maskami ap.),
 behať a skákať do vodného zálivu s rozbehu,
 skákať do bazénu z brehu,
 ponárať sa pod hladinu vody.
9. Na dodržiavanie tohto poriadku dohliadajú plavčíci a obsluha akvaparku Zakopane. Všetky osoby
využívajúce vodnú atrakciu „vodnú hojdačku“ musia bezpodmienečne dodržiavať všetky pokyny.
10. Všetky osoby porušujúce poriadok alebo zápisy tohto poriadku budú vyvedené z vodnej atrakcie
„vodná hojdačka“ a tiež z terénu akvaparku Zakopane bez možnosti požadovať vrátenie vynaložených
prostriedkov na pobyt.
11. V prípade úrazu spôsobeného v dôsledku nedodržiavania tohto poriadku plnú zodpovednosť nesie
používateľ.

