
 

 

REGULAMIN TORU 

SKIMBOARDOWEGO 

Godziny pracy toru: 12:00 — 18:00 
 
Głębokość basenu (toru)— nie więcej niż 1/4 wysokości bandy 
Stopień trudności — średni 
Dolna granica wieku — 6 lat 
Maksymalna liczba użytkowników: 1 osoba/ 2 min. 

1. Tor wodny jest integralną częścią Aquadromu i obowiązują na nim przepisy regulaminu 

ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. 

2. Każda osoba korzystająca z toru ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami 

informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.  Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia 

użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z atrakcji,. Aquadrom nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie użytkownika, w szczególności z 

nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Obiektu. 

3. Tor skimboardowy pracuje w trybie ciągłym w 2 minutowych sekwencjach. 

4. Korzystanie z toru skimboardowego odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 

5. Tor skimboardowy dostępny jest dla wszystkich użytkowników Aquadromu z wyjątkiem: 

 dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia, 

 osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 

 osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, 

neurologicznego i problemami gastrycznymi, 

 uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna przy stanowisku toru 

skimboardowego. 

6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z toru wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych 
opiekunów. 

7. W celu zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy zaleca się korzystanie z kasku ochronnego. 

8. Nie należy korzystać z toru skimboardowego, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia, lęk przed 

korzystaniem z toru skimboardowego, pogorszenie się samopoczucia lub stanu zdrowia. 

9. Jednorazowo z toru może korzystać maksymalnie 1 osoba. 

10. Kolejność wejścia ustala pomocnik ratownika/ ratownik lub osoba obsługująca urządzenie. 

11. Na strefie toru skimboardowego obowiązuje sygnał dźwiękowy w postaci gwizdka, 

informujący o zakończeniu zabawy na torze. 



 

 

12. Użytkownicy mogą korzystać z toru skimboardowego wyłącznie podczas pracy atrakcji. 

13. Podczas korzystania z toru skimboardowego należy stosować się do "instrukcji bezpiecznego 

korzystania z toru skimboardowgo". 

14. Podczas wchodzenia na tor wodny oraz wykonania skoku na deskę należy zachować szczególną 

ostrożność z uwagi na ryzyko poślizgnięcia. 

15. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu 

innych osób korzystających z toru skimboardowego i obiektu lub mogących spowodować 

nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności: 

 wchodzenia na tor w obuwiu, 

 użytkowania toru w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w 
inny widoczny sposób, 

 skakania do basenu z wodą (tor), 

 popychania osób znajdujących na torze, 

 wykonywania jazdy na brzuchu, 

 wykonywania jazdy parami, 

 wykonywania salt, 

 zeskakiwania z toru, 

 wskakiwania od boku deski, 

 jazdy na przodzie deski 

 jazdy ze złączonymi nogami, 

 w innym kierunku niż wskazanym przez organizatora, 

 siadania, stawania na bandach, 

 wnoszenia na tor jakichkolwiek przedmiotów oraz wykonywaniu jazdy z przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia ciała lub materiału z którego wykonany jest tor, a w 
szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, 
rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach, okularami) i sprzętem 
pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi itp.). 

16. Bezpośrednio przed jazdą należy sprawdzić czy powierzchnia toru jest wypełniona wodą. Jazda 
„na sucho" jest zabroniona. 

17. Bezpośrednio przed jazdą należy upewnić się czy tor nie jest zajęty przez innego użytkownika. 

18. Na torze skimboardowym należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku oraz 

posiadać umiejętności korzystania z toru skimboardowego. 

19. Jazda odbywa się pojedynczo. 
20. Prawidłową jazdę należy rozpocząć od chwytu deski oburącz na wysokości pasa i rzutu płasko 

na wodę. 
21. Kolejno należy dogonić deskę i wskoczyć na nią od tyłu, dwiema nogami, ustawiając się 

bokiem do kierunku jazdy, nogi ugięte w kolanach, stopy na szerokość bioder. 

22. Pozycję w równowadze należy zachować jak najdłużej, jadąc do momentu zatrzymania się 
deski. 

 


