
 

                         REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW  

           na terenie pływalni  Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56. 
 

 

 

1. Korzystanie z Wodnego placu zabaw, (zwanego dalej „TOREM”) możliwe jest w okresie:          

od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2022r.,  w  godzinach otwarcia pływalni.  
2. Korzystanie z TORU dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku 

życia. 
3. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z TORU wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które 

wykupiły bilet wstępu.  
4. Opiekun dziecka korzystającego z TORU ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz 

przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.   
5. Opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania  

z TORU. 

6. Dzieci i młodzież  uczestnicząca w  programie „Lato w Mieście 2022” korzystają z TORU  

nieodpłatnie.  
7. Jednorazowo z TORU może korzystać 15 osób. 
8. Na terenie TORU obowiązuje ruch jednokierunkowy. 
9. Przed wejściem na TOR korzystający muszą bezwzględnie zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, 

kolczyki lub inne ostre przedmioty. 

10. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności, itp. TORU 

należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego ratownika. 

11. Na terenie TORU zabrania się zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu 
lub innych osób, jak:  
· biegania w parach, szarpania, popychania, skakania do wody, 

· przepływania oraz nurkowania pod modułami wodnego toru przeszkód,  
· skakania na wodny tor przeszkód z innych obiektów (np. krawędzi basenu)  

· wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na wodny tor przeszkód,  
· korzystania z wodnego toru niezgodnie z przeznaczeniem. 

12. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
13. Osoby korzystające z TORU zobowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień 

odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu, w 

szczególności z Regulaminu Pływalni oraz Regulaminu Korzystania z pływalni Białołęckiego 
Ośrodka Sportu w ramach programu „Lato w Mieście 2022”.  

14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się 
do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni, bez prawa zwrotu wcześniej 
uiszczonej opłaty. 

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu wszelką 
odpowiedzialność ponosi użytkownik lub opiekun. 

16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego  Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy 
pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wodnego toru przeszkód są zobowiązane 
bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 

17. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi Działu Obsługi Klienta i Sportu.  
18. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2022r.  i obowiązuje do chwili demontażu TORU tj. do 

21 sierpnia 2022 r.  

 


