
 

REGULAMIN DMUCHANYCH ZJEŻDŻALNI 

1. Dmuchane zjeżdżalnie są integralną częścią Działu SPA & Wellness, w której obowiązują postanowienia 

regulaminu SPA & Wellness, regulaminu placu zabaw oraz niniejszy regulamin.  

2. Dmuchane zjeżdżalnie przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 – 12 lat, wyłącznie za zgodą i pod opieką 

pełnoletniego opiekuna. 

3. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci o odpowiednim stanie zdrowia, tj. nie zagrażającym jego 

pogorszeniu oraz innym dzieciom.  

4. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub choćby takiego poczucia należy zejść z atrakcji (jeżeli jest  

to możliwe), poprosić o pomoc obsługę. 

5. Kategorycznie zabronione jest korzystanie z dmuchanych zjeżdżalni dorosłym. Może to doprowadzić  

do uszkodzenia lub zniszczenia atrakcji, tym samym czasowego wyłączenia jej z użytku oraz obciążenia 

kosztami naprawy lub (jeśli to nie możliwe) zakupem zamiennika. 

6. Dmuchane zjeżdżalnie czynne są wyłącznie w sezonie letnim, podczas ładnej pogody. 

7. W celu przygotowania dziecka do korzystania z atrakcji, pełnoletni opiekun zobowiązany jest  

do dopilnowania zdjęcia obuwia, okularów i biżuterii oraz odłożenia innych przedmiotów mogących 

spowodować uraz lub wypadek oraz uszkodzenie sprzętu. 

8. Zabawa możliwa jest wyłącznie w obecności obsługi oraz po ustnym komunikacie. Koniec możliwości 

zabawy również ogłasza obsługa. 

9. Dzieci mogą zostać podzielone na grupy ze względu na zróżnicowanie wiekowe lub z powodu zbyt dużej 

ilości zainteresowanych zabawą. O podzieleniu i czasie korzystania z atrakcji poszczególnych grup 

decyduje obsługa. 

10. Po wejściu na atrakcję od strony schodów należy ostrożnie wspiąć się po nich na górę, przejść do części 

zjeżdżalnej, usiąść lub położyć się na jej skraju stopami skierowanymi w dół i delikatnie się odepchnąć.  

11. Zalecane jest zjeżdżanie dzieci po kolei, tak aby zapobiec ich zderzeniu. 

12. Zabronione jest: 

• przebywanie za ogrodzeniem stanowiącym teren pracy urządzenia elektrycznego,  

• skakanie po zjeżdżalniach,  

• wchodzenie na inne niż wymagane do przemieszczania się po atrakcji elementy,  

• spychanie lub utrudnianie zabawy pozostałych dzieci. 

13. Obsługa Działu ma prawo wyprosić osoby, które nie przestrzegają regulaminu lub swoim zachowaniem 

wywołują dyskomfort innych osób. 

14. Po zauważeniu opadania któregoś z elementów dmuchanych należy natychmiast przerwać zabawę i zejść 

ze zjeżdżalni i poczekać do momentu doprowadzenia atrakcji przez obsługę do stanu bezpiecznego 

użytkowania. 
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