Regulamin zjeżdżalni pontonowej na Wielkiej Krokwi
1. Warunkiem odbycia zjazdu jest zapoznanie się z poniższym regulaminem, pisemne potwierdzenie jego znajomości i akceptację
zawartych w nim postanowień. Akceptacja regulaminu zobowiązuje do jego przestrzegania.
2. Warunkiem odbycia zjazdu jest własnoręczne potwierdzenie podpisem przez osoby pełnoletnie.
3. Dopuszcza się możliwość zjazdu uczestników niepełnoletnich (od 7-go roku życia) pod warunkiem pisemnej zgody rodzica lub
opiekuna prawnego. Oświadczenie musi być złożone osobiście. Organizator zjazdu zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia
uczestnika do zjazdu w przypadku jakichkolwiek niejasności lub stwierdzeniu, że osoba chcącą uczestniczyć, mimo swojego wieku
nie spełnia wystarczających warunków fizycznych lub psychicznych do podjęcia próby. Obowiązek udokumentowania
odpowiedzialności prawnej spoczywa na rodzicu/opiekunie.
4. Dzieci między 7-mym a 10-tym rokiem życia mogą zjeżdżać tylko z poziomu 1-ego.
5. Dzieci między 10-tym a 15-tym rokiem życia mogą zjechać z poziomu 2-go tylko po wcześniejszym zjeździe z poziomu 1-go.
6. Zjazd z poziomu 3-ego dostępny dla osób, które ukończyły 15-sty rok życia.
7. Każdy uczestnik zjazdu odpowiada za swój stan zdrowia. Warunkiem dopuszczenia do zjazdu jest własnoręczny podpis przez
osoby pełnoletnie, za niepełnoletnich użytkowników stan zdrowia potwierdza rodzic/ opiekun.
8. Zabrania się wykonywania zjazdów osobom, które znajdują się pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
9. Zabrania się wykonywania zjazdów osobom, które cierpią na dolegliwości układu krążenia, choroby serca, chorym na epilepsję,
osobom cierpiącym na napady paniki, z ciężkimi chorobami neurologicznymi, oraz innymi ciężkimi chorobami jak również
kobietom w ciąży.
10. W przypadku stwierdzenia u siebie jakichkolwiek z powyższych dolegliwości, innych chorób, lub wątpliwości co do stanu
własnego zdrowia, lub w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia u niepełnoletniego uczestnika zjazdu, podczas wizyty u lekarza
poproś by wyraził zgodę na Twój zjazd lub Twojego podopiecznego. Zgoda taka powinna zawierać: imię i nazwisko,nazwę
choroby/dolegliwości, wpis lekarza o braku przeciwwskazań do zjazdu, oraz podpis lekarza wraz z pieczęcią i datą badania.
11. Pracownicy zjazdu pontonowego z Wielkiej Krokwi nie są lekarzami. W przypadku, gdy uczestnik zjazdu, a w przypadku
nieletniego uczestnika zjazdu rodzic/opiekun ukryje przed organizatorem schorzenia i wady zdrowotne, organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu następstw zjazdu.
12. Świadome podawanie fałszywych danych osobowych jest wykroczeniem.
13. Należy stosować się ściśle do poleceń instruktorów.
14.Dla bezpieczeństwa zjazdy odbywają się na ściśle wyznaczonym terenie, a początek zjazdu rozpoczyna się na specjalnie do tego
przygotowanych platformach startowych.
15. Uczestnik zjazdu jest zobowiązany do pozostawienia na dole wszystkich przedmiotów, mogących wypaść mu podczas zjazdu, np.
portfel, telefon komórkowy, klucze, oraz innych znajdujących się w kieszeniach.
16. Uczestnik odbywa zjazd w kasku ochronnym i na pontonie udostępnionym przez organizatora zjazdu.
17. Zjazd odbywa się pojedynczo na jednym pontonie.
18. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca bądź pół leżąca na pontonie z wyprostowanymi nogami znajdującymi
się na zewnątrz pontonu i rękoma trzymającymi się uchwytów do momentu całkowitego zatrzymania.
19. Podczas wchodzenia na platformę startową należy zachować szczególną ostrożność. Na platformie startowej jednocześnie może
przebywać tylko jeden uczestnik zjazdu oraz instruktor.
20. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie udać się w stronę wyjścia, zabierając ze sobą ponton, na którym odbyto zjazd.
21. Ponton służy do zjazdu wyznaczoną do tego trasą. Zabronione jest wynoszenie i korzystanie z niego w innych niż do tego
przeznaczonych strefach.
22.Zabrania się przemieszczania i przebywania poza strefami wyznaczonymi przez organizatora zjazdu.
23. Zabronione jest bieganie po schodach, wychylanie się za barierki.
24. Zabronione jest dotykanie urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu.
25. Zabronione jest spychanie, odpychanie, przepychanie oraz zmuszanie innych użytkowników do wykonania zjazdu.
26. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą niedopuszczone do zjazdu i usuwane
z obiektu.
27. Przy rezygnacji ze zjazdu podczas przygotowań nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
28. Za szkody wyrządzone celowo lub za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub poleceń pracowników obsługi
odpowiedzialności ponoszą użytkownicy lub w przypadku dzieci ich opiekunowie.
29. Organizator zjazdu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, zniszczone lub pozostawione w
strefach udostępnionych klientom jak również w ich otoczeniu.
30. Na obiekcie znajduje się system monitoringu. Osoby korzystające z atrakcji mają tego świadomość i wyrażają zgodę na
monitoring.
31. Osoby korzystające ze zjeżdżalni pontonowej na Wielkiej Krokwi wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i
rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego na urządzeniu rejestrującym zjazd jak i w najbliższym otoczeniu dla celów
marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również
rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych,
zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz informacji
dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na Wielkiej Krokwi jak i najbliższej okolicy.
32. Organizator zjazdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków
atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, bądź terminu zjazdów a w skrajnych przypadkach do odwołania zjazdów
z przyczyn nie zależnych od niego między innymi: niesprzyjających warunków atmosferycznych, odbywających się treningów
skoczków narciarskich, lub innych imprez sportowych organizowanych przez zarządce obiektu.

34. Organizator zjazdu zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne
lub niezbędne do poprawy obsługi klientów.
35. Organizator zjazdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu, zaleceń i instrukcji personelu.

PAMIĘTAJ ! Sport ekstremalny niesie ze sobą ryzyko i uprawianie go z lekceważeniem regulaminu i
poleceń instruktorów może być niebezpieczne
Organizator zjazdu pontonowego Z Wielkiej Krokwi
ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

