CSÚSZDAPARK
(CSALÁDI- ÉS ADRENALIN-)
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS
Mielőtt igénybe venné a Csúszdaparkot, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbiakat!
1. A csúszdákat mindenki csak saját felelősségére használhatja az előírt biztonsági előírások betartása és a fürdő
igénybevételére alkalmas ruházat viselése mellett!
2. Kérjük a csúszdák indulásánál kihelyezett táblákon (tájékoztató, figyelem felhívó és tiltó piktogramokkal) feltüntetett
szabályok betartását! A szabályok be nem tartása esetén a vendég balesetet szenvedhet, amelyért a fürdő nem vállal
felelősséget!
3. Minden csúszásnál kérjük a csúszdafelügyelő utasításainak betartását!
4. Kötelezően be kell tartani az életkorra, testmagasságra és testtömegre vonatkozó szabályokat, melyek az alábbi
táblázatban láthatók.
5. Minden csúszdánál kérjük az előírt, megfelelő csúszási testhelyzetben történő csúszást a sérülések elkerülése érdekében!
A csúszdákon hason, fejjel lefelé, illetve állva lecsúszni TILOS! Csoportos, illetve egyben csúszás TILOS!
6. A testtömeg ellenőrzése érdekében kérjük a csúszdatorony alján elhelyezett mérleget használni szíveskedjen!
7. Első csúszás TILOS a nagy csúszdákon (Adrenalin csúszdapark), először a kisebb nehézségű csúszdákon kell lecsúszni
(Családi csúszdapark)!
8. A csúszda tartószerkezete alatt a korláton belül tartózkodni szigorúan TILOS!
9. A vízbe vagy a vályúba érkezéskor a csúszda előtti medencerészt vagy az érkező vályút azonnal el kell hagyni! TILOS a
csúszda fogadó részénél tartózkodni, a rácsúszás veszélye miatt! A csúszdák nem megfelelő használata (pl.: nem megfelelő
csúszási testhelyzet, gumikarika elengedése, kiesés a karikából stb.) során előfordulhat a bőr horzsolása, a test
megütése, beütődése. Ennek elkerülése érdekében kérjük a szabályok betartását!
10. Csúszáskor az egymás utáni távolságot saját és mások biztonsága érdekében be kell tartani! Az adrenalin csúszdaparkon az
indító rendszer (start – zöld jelzés; stop – piros jelzés) jelzéseit be kell tartani! A családi csúszdaparkban való csúszást akkor
lehet megkezdeni, ha az előtte csúszó elhagyta a veszélyzónát!
11. Kérjük a gumikarikával használható csúszdánál a gumikarikát két kézzel megfogni! A karikán lévő jelzést betartva helyezkedjen el a karikában! (Egy nyíl jelzi az elejét! Így a kapaszkodás is egyértelműen oldalt, a test mellett történik.)
12. Csúszás közben a csúszda szélének megfogása TILOS! Lábbal és kézzel történő elrúgás a csúszda oldalától TILOS!
13. A gumikarikával használható csúszdán a saját úszógumi használata TILOS!
14. Csúszáskor TILOS az ékszer (gyűrű, nyaklánc), óra viselése, valamint selfie bot, telefon, fényképezőgép, kamera használata.
Csúszás közben az ezek használatából adódó problémákért a fürdő felelősséget nem vállal!
15. A csúszdákat alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szer használati állapotban használni TILOS!
16. A csúszdaindítók korlátján kihajolni, átmászni TILOS!
17. A csúszdák környezete, az indító állás és a medence kilépő a kifolyt víztől síkos, azon futni TILOS! Kérjük óvatosan közlekedjen!
18. Kérjük a fenti szabályok, valamint a csúszdaőr figyelmeztetéseit betartani! A szabályok be nem tartása esetén a
csúszdafelügyelő megtiltja a csúszda használatát!
Vezetőség

BETARTANDÓ SZABÁLYOK
Családi csúszdapark

test-tömeg
életkor
testma-gasság

Anakonda és kamikaze csúszdák

Családi 3 sávos csúszda

Adrenalin csúszdapark
(Turbó, Ufó, Kamikaze, Inga és
Varázsalagút csúszda)

max. 100 kg

max. 100 kg

min. 40 kg - max. 100 kg

min. 8 éves kor

0-6 éves korig szülői felügyelettel,
6 éves kortól önállóan

min. 12 év - max. 75 év
min. 130 cm

