PORIADOK POUŽÍVANIA TOBOGANOV
1.

Tobogany sú integrálnou súčasťou objektu akvaparku Zakopane, ktorého majiteľom je spoločnosť „POLSKIE
TATRY S.A.“ so sídlom na adrese: Droga do Białego 7c, Zakopane, Poľsko.
2. Pri používaní toboganov platia zápisy všeobecného poriadku akvaparku Zakopane, ako aj tohto poriadku.
3. Osoby používajúce tobogany sú povinné oboznámiť sa s týmto poriadkom, znakmi, informačnými tabuľami.
4. Tobogany sú miestom so zvýšeným rizikom vyskytnutia sa úrazov, a tobogany sa používajú na vlastné riziko
používateľa.
5. Riaditeľstvo akvaparku nezodpovedá za telesné úrazy ani za poškodenia osobných predmetov (rátane
plaviek), ku ktorým dôjde v súvislosti s používaním vodných toboganov.
6. Vodné tobogany môžu používať deti vo veku nad 12 rokov, deti vo veku do 12 rokov môžu tobogany používať
iba pod neustálym dohľadom rodičov alebo dospelých opatrovateľov, účastníci zorganizovaných skupín iba
v prítomnosti vedúceho skupiny v blízkosti toboganu.
7. Na štartovom podeste sa môže nachádzať iba jedna osoba, a zjazd toboganom je individuálny.
8. Pred zjazdom treba skontrolovať, či sa v rúra nachádza voda, zjazd „nasucho“ je zakázaný.
9. Všetky osoby používajúce vodné tobogany sú povinné dodržiavať príkazy a pokyny plavčíkov.
10. Riaditeľstvo akvaparku môže dočasne obmedziť prístup k vodným toboganom z bezpečnostných dôvodov
(príliš veľký počet používateľov).
11. Aby bolo použite toboganu bezpečné, je potrebné:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

- pred vstupom na tobogan stiahnuť hodinky, bižutériu, optické a plavecké okuliare, ako aj iné predmety,
ktoré môžu spôsobiť úraz alebo poškodiť tobogan,
- čakať, kým na semafore nezasvieti zelená, keď svieti červená, platí bezpodmienečný zákaz vchádzania
a zjazdu toboganom,
- vojsť na štartovaciu plošinu a zaujať vyznačenú zjazdovú polohu, tzn. sadnúť si alebo ľahnúť si v rúre
na pleciach, nohami dopredu v smere jazdy,
- jemne sa odraziť rukami od bočných stien rúry alebo tyče,
- zjazd iba jednotlivo,
- zjazd vykonať v ležiacej polohe na pleciach alebo v polosediacej polohe nohami dopredu v smere jazdy,
- šmýkať sa slobodne, nezastavovať sa počas jazdy vo vnútri rúry,
- po vpadnutí do vody bezodkladne opustiť pristávaciu zónu.

12. Je zakázané:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

- šmýkať sa v zakázanej polohe, tzn. hlavou dopredu, nastojaco, pokľačiačky,
- šmýkať sa po požití alkoholických nápojov alebo iných omamných látok,
- šmýkať sa v pároch, v skupine s malými deťmi, a predovšetkým držiac ramenami na bruchu,
- skočiť alebo vbehnúť do rúry s cieľom zrýchliť jazdu,
- zastavovať sa alebo stáť vo vnútri rúry počas zjazdu,
- vchádzať do rúr toboganu „proti prúdu“, tzn. zo strany pristávacej zóny,
- používať vodný tobogan v prípade poruchy semaforu alebo ak sa vyskytnú nejaké viditeľné technické
poruchy,
- skákať do rúry toboganu z rozbehu,
- behať po schodoch veže vodných toboganov, strkať sa na štartovej plošine, nútiť iných vykonať zjazd,
- ponechávať deti vo veku do 12 rokov v oblasti toboganu bez náležitého dohľadu.

13. Obťažnosť toboganov:
a.
b.
c.

- ľahká – modrá a tobogan do divokej rieky,
- stredná – zelená (dĺžka 166,5 m) a červená (dĺžka 106 m),
- náročná – žltá.

14. Na dodržiavanie tohto poriadku dohliadajú plavčíci a zamestnanci obsluhy. Všetky osoby používajúce
tobogan sú povinné bezpodmienečne vykonávať ich pokyny.
15. V prípade úrazu spôsobeného v dôsledku nedodržiavania tohto poriadku toboganu plnú zodpovednosť nesie
používateľ.
16. Všetky osoby porušujúce poriadok alebo zápisy tohto poriadku budú vyvedené z divokej rieky a tiež z terénu
akvaparku Zakopane bez možnosti požadovať vrátenie vynaložených prostriedkov na pobyt.

