TRAMPOLINA I PLAC ZABAW
- SKRÓCONY REGULAMIN Serdecznie prosimy o zapoznanie się ze skróconym regulaminem korzystania z trampoliny i placu zabaw
(pełny tekst regulaminu dostępny jest w recepcji Hotelu Zimnik) oraz ścisłą współpracę
w celu zapewniania wygody i bezpieczeństwa wszystkim naszym Gościom.

1.

Plac zabaw i trampolina służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z niniejszym
Regulaminem, mając na uwadze własne możliwości i umiejętności jak również możliwości i umiejętności podopiecznych.

2.

Trampolina i plac zabaw dostępne są codzienne w godzinach 900 - 2100 wyłącznie dla Gości Hotelu Zimnik.

3.

Trampolina i plac zabaw wyposażone zostały w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

4.

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat mogą korzystać z trampoliny i placu zabaw tylko i wyłącznie pod stałą kontrolą opiekuna!
Użytkownicy wchodzą na trampolinę i plac zabaw na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodzica / opiekuna w
przypadku, gdy użytkownik ma poniżej 12 lat. Za bezpieczną zabawę dzieci przebywających w trampolinie i placu zabaw
odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.

5.

Dzieci pozostawione w trampolinie lub na placu zabaw bez opieki przebywają tam na wyłączną odpowiedzialność rodziców
lub opiekunów.

6.

Z urządzeń placu zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo
bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
a.

w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

b.

zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek,
przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,

c.
7.

zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

Na trampolinie zabronione jest:
a.

wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji.

b.

prowadzenie walk, przepychanek, wyścigów itp.

c.

wejście do trampoliny w ubraniu posiadającym ostre, mogące odczepić się bądź bezwładnie unosić podczas skakania
elementy. Zabronionym jest wnoszenie na teren obiektu kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych
przedmiotów. Przed rozpoczęciem skakania należy opróżnić kieszenie.

d.

skakanie w trampolinie w okularach, soczewkach kontaktowych oraz nakryciach głowy.

e.

wspinanie na boczne ściany trampoliny

8.

Ze względów zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z trampoliny przez osoby z chorobami serca.

9.

Na trampolinie może ćwiczyć tylko jedna osoba po uprzednim zamknięciu klamer zabezpieczających przed wypadnięciem.

10. Nie należy korzystać z trampoliny w czasie deszczu i silnego wiatru.
11. Nie należy przebywać pod trampoliną w czasie ćwiczeń.
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- SKRÓCONY REGULAMIN 12. Nie wolno korzystać z trampoliny pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
13. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy na trampolinie podczas ćwiczeń.
14. Nieprawidłowe lądowanie na trampolinie może być przyczyną urazów pleców, karku, szyi i głowy. W każdym przypadku
należy skakać z dwóch nóg i lądować na dwie nogi. Aby wykonać bezpieczne lądowanie lub przestać skakać należy
wylądować na dwóch nogach w niewielkim rozkroku, zginając przy tym kolana przed siebie, z wyciągniętymi do przodu
rękami. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut, wskazanym jest lądowanie na plecy lub zwijając się w tzw.
kłębek, ważnym jest aby ręce trzymać blisko przy ciele, co pozwala uniknąć skręcenia nadgarstków lub uszkodzenia ramion,
łokci czy barków.
15. Przed wejściem do trampoliny wymagana jest zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe o miękkiej podeszwie nie
pozostawiające śladów, które nie uszkodzi batut oraz gąbek zabezpieczających.
16. W przypadku zaobserwowania naruszeń zasad bezpieczeństwa lub uszkodzeń należy jak najszybciej zawiadomić personel
Hotelu Zimnik. W razie wykrycia uszkodzenia sprzętu zakazuje się korzystania z trampoliny i placu zabaw do czasu naprawy.
17. Obsługa obiektu zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w trampolinie lub na placu zabaw w przypadku jego
agresywnego zachowania, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
18. Zabrania się konsumpcji artykułów spożywczych (w szczególności gumy do żucia), spożywania alkoholu i palenia tytoniu w
trampolinie, placu zabaw i najbliższym ich otoczeniu. Obsługa zastrzega sobie prawo do wyprowadzenia rodziców,
młodzieży i dzieci nie stosujących się do zakazu.
19. Odpowiedzialność za dzieci lub podopiecznych i powstałe w wyniku ich działania szkody ponosi rodzic lub opiekun dziecka.
20. Hotel Zimnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi
nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

TELEFONY ALARMOWE

POLICJA 997

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2014r

Z poważaniem
Dyrektor Hotelu Zimnik

