REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW
1. Wodny Plac Zabaw znajduje się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
ul. Różana 2, który jest zarządcą obiektu.
2. Wodny Plac Zabaw jest czynny codziennie w godz. 10:00-19:30. Informację o gotowości do
jego użytkowania podaje ratownik pełniący dyżur.
3. Po dwóch godzinach zegarowych następuje 30 min. przerwa techniczna zgodnie z
następującym harmonogramem:
a) 12.00 - 12.30,
b) 14.30 – 15.00,
c) 17.00 – 17.30.
4. Jednorazowe wejście na obiekt upoważnia do przebywania na Wodnym Placu Zabaw do
najbliższej przerwy technicznej.
5. Przed wejściem na teren obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.
7. Osłona ust i nosa po wejściu na teren obiektu powinna być zdjęta przez osoby korzystające z
urządzeń na Wodnym Placu Zabaw.
8. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.
9. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z objawami infekcji.
10. Wodny Plac Zabaw może być okresowo wyłączony z eksploatacji, o czym klienci będą na
bieżąco informowani.
11. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw w części, w której znajdują się zjeżdżalnie dozwolone
jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.
12. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub
pełnoletnich opiekunów.
13. Na obiekcie jednorazowo może przebywać 80 osób.
14. Przed wejściem na Wodny Plac Zabaw korzystający muszą zdjąć biżuterię, zegarki,
pierścionki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
15. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy
natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
16. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
a) korzystania z Wodnego Placu Zabaw przez osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji,
b) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu czy środków odurzających,
c) skakania z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw (krawędzi basenu, słupka
startowego itp.) oraz z modułu na moduł,
d) korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
e) przepływania pod modułami,
f) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
g) wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem,
h) wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych,
i) wprowadzenia zwierząt na teren kąpieliska,
j) wchodzenia na teren Wodnego Placu Zabaw poza godzinami otwarcia.
17. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
18. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarządca nie odpowiada.
19. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.
20. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw obowiązane są do ścisłego przestrzegania
postanowień regulaminu.
21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu i nie stosujące się do poleceń
ratownika oraz pracowników MOSiR mogą być usuwane z terenu Wodnego Placu Zabaw bez
prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

22. Opłata jednorazowego wejścia na kąpielisko wynosi 5 zł brutto od osoby (w tym dziecko) za
czas przebywania na obiekcie do przerwy technicznej. Płatność regulowana jest z góry w
kasie obiektu. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
23. Dzieci do pierwszego roku są zwolnione z opłat.
24. Wiek osoby (w tym dzieci) jest potwierdzany za okazaniem dokumentu tożsamości.
25. Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać
pracownikom MOSiR.
26. Dodatkowe informacje można uzyskać w MOSiR pod numerem 75 646 06 06 od poniedziałku
do piątku.
27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.

