Návštěvní řád tobogánu
1. Uživatelé jsou povinni dodržovat předpisy pro provoz tobogánu a řídit se pokyny uvedenými
na informační tabuli a pokyny plavčíků nebo dozoru tobogánu.
2. Tobogán smějí samostatně používat osoby starší 6 let, které jsou zároveň plavci. Dětem mladším 6 let
je vstup povolen pouze v doprovodu a za neustálé kontroly osoby starší 18 let. Tato osoba
je povinna mít nad dítětem osobní dohled během užívání atrakce a přebírá za dítě plnou zodpovědnost. Dětem do 3 let je použití tobogánu zcela zakázáno.
3. Tobogán smějí používat pouze osoby (včetně dětí), jimž jejich fyzická, smyslová nebo mentální
vyspělost, dostatek zkušeností a znalostí zajišťuje bezpečné užívání atrakce.
4. Osoby jedoucí samostatně jezdí pouze vleže, směrem dopředu, nohama napřed, v souladu s piktogramy značenými u tobogánu. V případě jízdy osoby s dítětem je jedinou povolenou polohou jízda
vsedě, s dítětem umístěným mezi nohami, v souladu s piktogrami značenými u tobogánu.
Jízda v jiné poloze než je povolena tímto řádem se přísně zakazuje.
5. Jezdí se jednotlivě v intervalech, dle světelné signalizace. Na schodišti a nástupní rampě
postupujte plynule za sebou. Jízda více osob za sebou je zakázána.
6. Zastavovat se v tobogánu, šplhat v tobogánu proti směru jízdy, nastupovat do tobogánu mimo
povolený interval znázorněný světelným zeleným nápisem „VOLNO“ je zakázáno.
7. Vstup do tobogánu není povolen s ostrými a kovovými předměty a doplňky.
8. Po dojetí musí uživatel neprodleně opustit dojezdový bazén. Jakékoli zdržení v dojezdovém bazénu
je zakázáno. Dojezdový bazén neslouží ke koupání, či vstupu do tobogánu, ale pouze k dojezdu.
9. Tobogán lze použít pouze tehdy, proudí-li korytem voda a je-li přítomna obsluha tobogánu.
10. Použití tobogánu po požití alkoholu nebo jiných látek, které by snížily pozornost a soustředěnost,
je důrazně zakázáno.
11. 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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