
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI 
 
 

1. Zjeżdżalnia o długości 80 m, szerokości 1,2 m i różnicy poziomów ok. 6 m jest integralną częścią 

pływalni krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 

w Warszawie i obowiązują na niej przepisy Regulaminu pływalni oraz niniejszego Regulaminu.  

2. Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja: 

1) kolor zielony – wolny zjazd, 

2) kolor czerwony – zakaz zjazdu. 

3. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się pod nadzorem ratownika. 

4. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba. 

5. Korzystanie ze zjeżdżalni jest możliwe wyłącznie, gdy w rurze i w lądowisku zjeżdżalni znajduje się 

woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony. 

6. Ze zjeżdżalni należy korzystać  pojedynczo zajmując pozycje zjazdowe zgodne z umieszczonym przed 

wejściem na zjeżdżalnię piktogramem. Należy zjeżdżać przyjmując pozycję siedzącą lub leżącą - 

wyłącznie na plecach nogami w kierunku zjazdu.  

7. Wpadając do lądowiska należy zachować szczególną ostrożność i liczyć się z możliwością zanurzenia 

całego ciała w wodzie.  

8. Dzieci do lat 7 zjeżdżają wyłącznie pod  nadzorem pełnoletnich opiekunów zajmując pozycję siedzącą 

przed osobą dorosłą. 

9. Bezwzględnie zabrania się: 

1) zatrzymywania się w trakcie zjazdu, 

2) zjazdu na czerwonym świetle, 

3) zjazdu z rozbiegu, 

4) zjeżdżania, gdy w rurze zjeżdżalni znajdują się inne osoby, 

5) wbiegania po schodach, 

6) zjazdu w pozycji leżącej innej niż wskazana w pkt 6 , 

7) podchodzenia rurą zjeżdżalni, 

8) użytkowania zjeżdżalni w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w 

inny widoczny sposób 

10. Po zjeździe należy natychmiast opuścić lądowisko. 

11. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki i inne przedmioty zagrażające 

bezpieczeństwu w trakcie zjazdu. 

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy. 

13. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom 

ratowników.  

14. Korzystając ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu i 

innych osób. 

15. W sytuacji, gdy nie działa sygnalizacja należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się przed 

rozpoczęciem zjazdu, że w rurze zjeżdżalni nie znajdują się inne osoby. 

16. Przed rozpoczęciem zjazdu należy zapoznać się z Regulaminem.  



17. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane 

ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni. 

18. Osoby korzystające  ze zjeżdżalni robią to na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za osoby 

niepełnoletnie ponoszą rodzice lub opiekunowie. 

19. Wszelkie  skargi i wnioski należy zgłaszać ratownikom lub Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji 

m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz. 

 


