
            

                                                               

 
 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO AQUAGLIDE NA TERENIE KĄPIELISKA 

MIEJSKIEGO W MALBORKU PRZY UL. WILEŃSKIEJ 1  

 

 

1. Administratorem Parku Wodnego na terenie Kąpieliska Miejskiego w Malborku 

przy ul. Wileńskiej 1 jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku, ul. Toruńska 60, 

tel. 55 272 30 12. 

2. Park Wodny jest czynny w godzinach 10.00 – 18.00. w okresie sezonu 

kąpielowego. 

3. Korzystający z Parku Wodnego jest zobowiązany do zapoznania się                               

i przestrzegania regulaminu oraz do zachowywania się w sposób rozsądny, 

niezagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników.  

4. Korzystanie z Parku Wodnego jest DOZWOLONE TYLKO DLA OSÓB 

UMIEJĄCYCH PŁYWAĆ. 

5. Wszyscy korzystający z Parku Wodnego mają obowiązek noszenia dopasowanej 

rozmiarowo kamizelki asekuracyjnej.  

6. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z Parku Wodnego tylko pod opieką 

opiekuna prawnego. 

7. Park Wodny nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci poniżej 5 roku życia. 

8. Z Parku Wodnego nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających. 

9. Z Parku Wodnego może jednocześnie korzystać maksymalnie 30 osób                          

w określonym przez ratowników czasie. 

10. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z Parku Wodnego poza godzinami 

otwarcia.  

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z Parku Wodnego w warunkach 

słabej widoczności, po zmroku i innych niekorzystnych warunków pogodowych 

takich jak silny wiatr, falowanie i podczas wyładowań atmosferycznych. 

12. Podczas korzystania z Parku Wodnego, obowiązuje bezwzględny zakaz: 

- wkładania nadgarstków lub stóp pomiędzy uchwyty, paski i stalowe 

pierścienie, 

- skakania na głowę i zjeżdżania głową w dół, 

- pływania, stania lub wspinania się znajdując się pod innym użytkownikiem, 

- obciążania Parku Wodnego w jednym miejscu ciężarem większym niż 136 kg 

(np. wspinanie się na zestaw z drugą osobą na plecach), 

- wykonywania salt, 

- wpływania pod elementy Parku Wodnego, 

- używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych 

użytkowników oraz samego Parku Wodnego, w tym wszelkiego rodzaju 

pierścionków, bransoletek, zegarków, itp. 



                                           

 

13. Korzystający z Parku Wodnego ma obowiązek  stosowania się do poleceń 

dyżurnego ratownika WOPR, mających na celu zagwarantowanie 

bezpieczeństwa użytkownikom Parku Wodnego oraz zapewnienie dostępu do 

Parku Wodnego dozwolonej liczbie chętnych. 

14.  Należy upewnić się, że miejsce w którym zamierzamy zejść z produktu wolne 

jest od innych użytkowników. 

15.  Nie należy kontynuować korzystania z Parku Wodnego, gdy odczuwalne są 

skutki zmęczenia. 

16.  Należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku. 

17.  Za celowe uszkodzenie elementów Parku Wodnego grozi odpowiedzialność 

materialna.  

 

 
Zatwierdził: 
        ( - )  
Piotr Sadowski 
Dyrektor OSIR  

 


