
Návod k použití týkající se použití (rodinného a adrenalinového) 

Aquaparku  
 
 

Před použitím Aquaparku prosíme o pozorné přečtění následujících! 

 

1. Skluzavky může každý používat pouze na vlastní odpovědnost za dodržení 

bezpečnostních opatření a nošení oděvu vhodného pro využití lázně! 

2. Žádáme o dodržení pravidel uvedených na tabulích umístěných u skluzavek s 

příkazovými-, informačními a výstražnými piktogramy! V případě nedodržení 

pravidel může dojít k úrazu návštěvníka, za který Aquapark nenese 

odpovědnost! 

3. Při každém použití skluzavek prosíme o dodržení pokynů obslužného personálu! 

4. Je povinné dodržovat pravidla týkající se věku, výšky a váhy, které jsou uvedené 

v následující tabulce. 

Pravidla pro dodržení  
 

Aquapark pro rodiny 
 

Adrenalinový aquapark 

(Skluzavka Turbo, Ufo, Kamikaze, 

Kyvadlová a Kouzelný tunel) 

 

Anakond

a és 

kamikaze 

csúszdák 

 

Rodinná skluzavka se 3 

dráhami 

váha  

max. do 

100 kg 

 

max. do 100 kg 
nejméně od 40 kg – maximálně do 100 kg 

 

věk 

 

nejméně 

od věku 8 

let 

Do 6 let pod dohledem 

rodičů, od 6 let samostatně 
nejméně od 12-ti let, maximálně do 75 let 

výšk

a 

  
 

s výškou nejméně od 130 cm 

 

5. Po každé skluzavce je nutné jezdit v určené vhodné poloze v zájmu vyvarování 

se úrazů! Po skluzavkách je ZAKÁZANÁ jízda po břiše, hlavou dolů, respektive 

ve stoje! Jízda ve skupině je ZAKÁZANÉ! 

6. V zájmu kontroly váhu žádáme o použití váhy umístěné u vstupu na skluzavku! 

7. První jízda je na velkých skluzavkách ZAKÁZANÁ (Adrenalinový aquapark), 

nejprve je nutná jízda po lehčích skluzavkách (Rodinný aquapark)! 

8. Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO pobývat u zábradlí pod nosnou konstrukcí skluzavky u 

zábradlí! 

9. Po dojetí do vody nebo dojezdového bazénuje nutné okamžitě opustit část 

bazénu před skluzavkou nebo dojezdovou část! JE ZAKÁZANÉ se zdržovat 
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dojezdovém prostoru skluzavky z důvodu nebezpečí dopadání! Při nevhodné 

používání skluzavek (např. jízda v nevhodné poloze, nedržení gumového 

kroužku, pád z kroužku atd.) se mohou vyskytnout odřeniny, nárazy. V zájmu 

zabránění výše uvedených žádáme o dodržení pravidel!  

10. Při jízdě je nutné po sobě jdoucí vzdálenost dodržet pro vlastní bezpečnost a 

bezpečnost jiných! Na adrenalinovém aquaparku je nutné dodržet signály 

ovládacího systému (start – zelený signál, stop – červený signál)! Jízdu v 

rodinném aquaparku je možné zahájit pouze tehdy, pokud předchozí jezdec již 

opustil nebezpečnou zónu! 

11. Prosíme u skluzavky používané s gumovým kroužkem uchopení gumového 

kroužku oběma rukama! Za dodržení označní na kroužku se umístěte v kroužku! 

(Šipka označuje přední stranu! Tudíž je držení prováděno na straně, vedle těla.) 

12. Při jízdě JE ZAKÁZANÉ držet se za okraj skluzavky! Od stěny skluzavky je 

ZAKÁZANÉ se odrážet se nohou a rukama! 

13. Na skluzavce použivatelné s gumovým kroužkem JE ZAKÁZANÉ použití 

vlastního nafukovacího kruhu! 

14. Při jízdě je ZAKÁZÁNO mít na sobě šperky (prstýnek, řetízek), hodinek, a mít 

u sebe selfíe tyč, telefon, fotoaparát,  kameru. Lázně při jízdě za problémy 

následkem jejich použití nenese odpovědnost!  

15. Skluzavky je ZAKÁZANÉ použít za požití alkoholu nebo jiných omamných 

látek! 

16. Na zábradlích skluzavek JE ZAKÁZÁNO vyklánět se, přelézat! 

17. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, 

je ZAKÁZANÉ po nich běhat! je třeba dbát zvýšené opatrnosti,! Prosíme dbejte 

zvýšenou opatrnost při pohybu! Ve všech prostorách, kde se návštěvníci 

pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát zvýšené. Hrozí nebezpečí 

uklouznutí a případného úrazu 

18. Žádáme o dodržení výše uvedených předpisů, dále dodržení pokynů obslužného 

personálu! V případě nedodržení předpisů může plavčík, obslužný personál 

zakázat použití skluzavky! 

 

 

Ředitelství 

 


