
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD 

 

 
 

1. Wodny tor przeszkód znajduje się na terenie pływalni „Lega” w Olecku, ul. Park 1. 

2. Wodny tor przeszkód jest czynny w godzinach otwarcia pływalni w dniach ustalonych 

odrębnym komunikatem/plakatem. 

3. Korzystanie z wodnego toru przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących 

pływać, powyżej 6-ego roku życia. 

4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 

5. Z wodnego toru przeszkód jednorazowo może korzystać 15 osób. 

6. Przed wejściem na wodny tor przeszkód korzystający muszą zdjąć zegarki, obrączki, 

kolczyki itp. lub wszystkie inne ostre przedmioty, które mogą uszkodzić. 

7. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. 

natychmiast powiadomić najbliższego ratownika. 

8. Na wodnym torze przeszkód zabrania się: 

 wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp., 

 skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z 

modułu, 

 korzystania z wodnego toru przeszkód w ciemności (np. wyłączenie energii elektrycznej), 

 zabrania się przepływania pod modułami, 

 zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, 

 wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem. 

9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

10. Na module wodnego toru przeszkód obowiązuje ruch jednokierunkowy. 

11. Osoby korzystające z wodnego toru przeszkód obowiązane są do ścisłego przestrzegania 

postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie pływalni. 

12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz niestosujące się do 

poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej 

uiszczonej opłaty. 

13. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, w kasie pływalni, w recepcji lub dyżurującym ratownikom. 

14. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania 

kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialność w stosunku do 

użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Organizator 

gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz 

godności użytkowników; 

15. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 

utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci 

komputera, wykorzystania do promocji imprezy, zamieszczania na promocyjnych 

materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w 

przekazach telewizyjnych i radiowych; 

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem instalacji wodnego toru przeszkód (oddzielny 

komunikat/plakat) i obowiązuje do chwili demontażu wodnego toru przeszkód. 

 

 

Organizator: 

MOSiR w Olecku 


