Návštěvní řád skluzavky
1.

Uživatelé dětské skluzavky jsou povinni dodržovat předpisy pro její provoz a řídit se pokyny uvedenými na informační tabuli a pokyny plavčíků nebo dozoru.

2.

Skluzavku smějí používat děti ve věku od 3 do 10 let, a to vždy pouze v doprovodu a za neustálé kontroly osoby starší
18 let.

3.

Skluzavka není určena pro děti, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání.

4.

Nastupovat na skluzavku se smí pouze jednotlivě. Na nástupním žebříku je nutné se chovat klidně a přidržovat
se obou madel, aby nedošlo k pádu. Jakékoli postrkování při nastupování, nebo nastupování ve více dětech je zakázáno.

5.

Při nastupování na skluzavku a při jejím použití nejezte a nepijte.

6.

Jezdí se pouze v sedě nohama a rukama vpřed vždy pouze po jednom. Je zakázáno jezdit vleže, vkleče, vestoje nebo
hlavou dolů.

7.

Během jízdy je zakázáno si stoupat, chytat se okraje, houpat a nahýbat se přes okraj skluzavky.

8.

Děti používající skluzavku musí mít na sobě spodní díl plavek.

9.

Nástup na skluzavku je možný pouze po schodišti. Je zakázáno lezení po skluzavce proti směru jízdy.

10. Děti jezdí jednotlivě, pouze jeden ve skluzavce. Ve skluzavce nesmí jezdit souběžně více dětí.
11. Děti nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré a kovové předměty (šperky, zipy, cvočky, patenty, sponky, apod).
12. Po dopadu do vody musí dítě ihned opustit dojezdový prostor. Místo dojezdu neslouží k plavání ani ke vstupu
do skluzavky.
13. Vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li koryto ostřikováno vodou a je-li napuštěn bazén pro neplavce.
Klouzat se ve skluzavce bez dodávky vody je zakázáno.
14. Dospělá osoba, zajišťující dohled nad dítětem na skluzavce, se musí nejprve přesvědčit:
- zda je dojezdový prostor již volný
- zda je jízdná plocha mokrá, v opačném případě zajistí její namokření, aby nedošlo k popálení vlivem tření,
následně může nastoupit (další) dítě k nástupu na skluzavku a k jízdě.
- dospělá osoba zajišťující dohled nad dítětem se po celou dobu užívání skluzavky věnuje bezpečnosti dítěte.
15. Osoby, které poruší tato ustanovení, mohou být z prostor areálu vykázány bez nároku na vrácení vstupného.
Při nedodržení těchto pokynů hrozí uživateli vážná zranění.
V Českých Budějovicích, květen 2017
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