
 

 

                                     REGULAMIN  ZJEŻDŻALNI DMUCHANEJ                                    
 
 
1. Przed wejściem na urządzenie należy zapoznać się  Regulaminem. 

2. Dzieci mogą korzystać z zjeżdżalni tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna. 

3. Korzystający ze Zjeżdżalni podporządkowują się obsłudze urządzenia.  

4. Każdy uczestnik powinien się cechować dobrym stanem zdrowia.  

5. Przed wejściem na Zjeżdżalnię należy zdjąć obuwie, okulary oraz wyciągnąć z odzieży 
wszystkie przedmioty, które mogłyby stworzyć jakiekolwiek zagrożenie dla osoby korzystającej 
i osoļ znajdujących się w pobliżu i na urządzeniu.  

6. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast zaprzestać zjeżdżania i poinformować 
obsługę.  

7. Stwierdzając jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy należy 
niezwłocznie poinformować obsługę. 

8. Zabrania się uczestniczenia ze Zjeżdżalni po spożyciu alkoholu, narkotyków oraz środków 
odurzających i używania wulgaryzmów. 

9. Wszyscy korzystają ze Zjeżdżalni wyłącznie na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.  

10.  Zabrania się przechodzenia przez ogrodzenie stanowiące teren pracy Zjeżdżalni. 

11. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących Zjeżdżalni.  

12.  Po stwierdzeniu opadania elementów Zjeżdżalni NAKAZUJE się natychmiastowe opuszczenie 
urządzenia.  

13.  Korzystający ze Zjeżdżalni rozpoczynają i kończą użytkowanie po ustnym poleceniu wydanym 
przez obsługę urządzenia. 

14. Wchodząc na Zjeżdżalnię należy się ostrożnie po zainstalowanych plecionych linach bądź 
schodach, a następnie przechodząc pod łączeniem burty wewnętrznej ze ścianą tylną usiąść na 
skraju zjazdu. Odpychając się zjechać wyłącznie na pośladkach lub plechach nogami 
skierowanymi w stronę wyjścia.  

15. Jednocześnie mogą zjeżdżać obok siebie trzy osoby. 

16. Zabrania się skakania na Zjeżdżalni i ogrodzonym ternie jej pracy, 



 

 

17. Zabronione jest wspinanie, napieranie,ciałem, uderzenie i przeskakiwanie przez burty 
Zjeżdżalni, w przypadku łamania zakazu uciążliwy uczestnik będzie usuwany z dmuchawców. 

18. Zabrania się spychania, odpychania, przepychania innych użytkowników oraz przechodzenia 
przez nich jak również wszelkich innych działań, które przeszkadzają innym użytkownikom 
korzystającym ze Zjeżdżalni.Za wyrządzenie krzywdy innemu użytkownikowi Zjeżdżalni 
odpowiedzialność ponosi sprawca czynu w przypadku dzieci i małoletnich ponoszą 
odpowiedzialność ich rodzice i prawni opiekunowie.  

19. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  opisanych w Regulaminie może doprowadzić do 
wszelkiego rodzaju złamań kości rąk i nóg jak i kręgosłupa, za co Wynajmujący nie ponosi 
odpowiedzialności.  

20. Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu Wynajmujący  Zjeżdżalnię nie 
ponosi odpowiedzialności.  

 


