
 

REGULAMIN  
zjeżdżalni pontonowej  

w Ośrodku Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 

1. Zjeżdżalnia jest czynna dla użytkowników od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 

10.30 do 22.00.  

2. W trakcie opadów deszczu i przy porywistych wiatrach korzystanie ze zjeżdżalnie jest 

zabronione. W przypadku złych warunków pogodowych lub po obfitych opadach deszczu 

funkcjonowanie zjeżdżalnie może być ograniczone.   

3. Prawo do korzystania ze zjeżdżalni mają osoby, które spełniają warunki określone 

regulaminem zjeżdżalni.   

4. Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń 

obsługi oraz innych osób funkcyjnych.  

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych 

opiekunów.   

6. Dzieci korzystające z zabawy muszą posiadać miękkie obuwie. 

7. Na zjeżdżalni może przebywać maksymalnie liczba osób równa liczbie pontonów do 

zjeżdżania.  

8. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować ostrożność - zabrania się 

biegania po rampie, przepychania, wychylania itp. 

9. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie obsłudze.  

10. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa. 

• Osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zezwolenia przez 

obsługę. 

• Zjazd odbywa się w pozycji siedzącej, twarzą do kierunku jazdy. 

• Po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się z toru robiąc miejsce 

następnemu użytkownikowi oraz bezzwłocznie opuścić hamownię zjeżdżalni.  

• Zjazd opiekunów z dziećmi do lat 7 odbywa się w sposób określony przez 

obsługę.  

11.  Bezwzględnie zabrania się:   

• Rozpoczynania ślizgu bez zgody obsługi. 



• Korzystania osobom w niewłaściwym ubiorze to jest wolne elementy typu 

smycze, sznurki od kaptura, wisiorki, naszyjniki, rozpięte włosy.  

• Wskakiwania na kółko z rozbiegu. 

• Wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych. 

• Chwytania rękoma elementów zjeżdżalni w czasie zjazdu, wnoszenia na 

zjeżdżalnie jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw, 

np.: wyścigów, zjazdów grupami. 

• Zatrzymywania się i stawania na zjeżdżalni. 

• Dzieciom do lat 3 oraz kobietom w ciąży zabrania się korzystania ze zjeżdżalni. 

• Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. 

• Przebywania na terenie zjeżdżalni osób w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub środków odurzających. 

• Palenia papierosów, produktów tytoniowych i e-papierosów. 

12. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających 

niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.   

13. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia 

oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.  

14. Osobom, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, grozi zakaz dalszych zjazdów, a 

w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu-wydalenie z terenu zjeżdżalni.   

15. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania zjeżdżalni nie zwalnia z 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe użytkowanie, a firma nie ponosi 

odpowiedzialności za negatywne tego skutki. 

16. Na zjeżdżalni zabrania się spożywania napoi oraz posiłków.   

17. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren obiektu materiałów łatwopalnych. 

18. Niedozwolone jest wchodzenie na ściany boczne, barierki ochronne lub na inne elementy 

zjeżdżalni.  

19. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi.  

20. Osoby korzystające ze zjeżdżalni tym samym akceptują regulamin.    

 


