REGULAMIN „BAYER PARKU”

1. Uznaje się, że każda osoba przed korzystaniem z atrakcji „Bayer Park” zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu,
a korzystanie z „Bayer Park” jest potwierdzeniem zapoznania się z nim i zobowiązuje do bezwzględnego jego przestrzegania.
2. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy posiadają odpowiedni strój [koszulka i spodenki]
z napisem „ratownik”.
3. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, każdemu uczestnikowi zostanie wydana kamizelka, która musi być noszona na parku w każdej
chwili. Kamizelkę ratunkową można zdjąć, gdy znajdziesz się z powrotem na lądzie, a następnie należy ją oddać do wyznaczonego
punktu.
4. Bayer Park działa w 1-godzinnych szczelinach czasowych. Od poniedziałku do niedzieli po 50 minutach sygnalizujemy, że w ciągu
10 minut będziemy opuszczać park.
5. Każda osoba przebywająca na obszarze „Bayer Park” jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania odpowiednich służb
ratowniczych, zarządcy obiektu i ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach nadzwyczajnych
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
7. Z „Bayer Parku” mogą korzystać osoby:
- umiejące pływać - minimalny wiek dzieci, aby wejść do Bayer Parku wynosi 3 lata. Dzieciom w wieku od 3 do 6 lat musi towarzyszyć
rodzic, który bezpośrednio nadzoruje dziecko przez cały czas od momentu wejścia do wyjścia z Bayer Parku,
- umiejące pływać – dzieci i młodzież do 18 lat pod stałą opieką i nadzorem osób pełnoletnich,
- uczące się pływać lub trenujące pod opieką osoby prowadzącej zajęcia posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- niepełnosprawne wymagające bezpośredniego nadzoru opiekuna.
8. Na obiekt „Bayer Parku” nie będą wpuszczane osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
- z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry,
- z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
- których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia.
9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia [schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne] korzystają z „Bayer
Parku” ze szczególną ostrożnością po konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
10. Na obiekcie „Bayer Park” obowiązuje strój kąpielowy:
- dla kobiet jedno lub dwuczęściowy
- dla mężczyzn - spodenki kąpielowe
Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych
wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również
być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia „Bayer Parku”.
11. Na obszarze „Bayer Parku” obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się
decyzjom ratownika.
12. Właściciel obiektu „Bayer Park” zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z obiektu w całości lub z jego
części, na obiekty wyłączone z eksploatacji obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu.
13. Korzystającym z „Bayer Parku” nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w
szczególności:

- popychać, wrzucać do wody, zanurzać pod wodą innych użytkowników „Bayer Parku”,
- nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru ratownika,
- niszczyć urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecać i brudzić terenu „Bayer Parku”,
- wprowadzać lub wnosić wszelkiego rodzaju zwierząt,
- spuszczać powietrze z dmuchanych atrakcji,
- niszczyć mocowania dmuchanych atrakcji.
14. Korzystającym z „Bayer Parku” zabrania się:
- palenia papierosów i tytoniu lub innych podobnych środków,
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
- używania sprzętu z elementami szklanymi [okulary, maski, szkła kontaktowe] oraz szamponów, mydła i innych kosmetyków
w szklanych opakowaniach,
- wnoszenia na obszar „Bayer Parku” ubrań, telefonów komórkowych, sprzętu muzycznego i grającego, puszek, ostrych narzędzi
oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
- wnoszenia sprzętu asekuracyjnego, sportowego oraz treningowego bez zgody dyżurnego ratownika,
- wnoszenia i używania własnego sprzętu nurkowego bez zgody kierownika obiektu,
- żucia gumy podczas pobytu w „Bayer Parku”,
- plucia na atrakcje oraz do wody,
- skakania na trampolinę z centralnej wieży „Bayer Parku”
- załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody.
15. Z góry lodowej mogą korzystać osoby, które ukończyły 14 lat i korzystają z niej na własną odpowiedzialność.
16. Na obszarze „Bayer Parku” za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo grup odpowiedzialny jest opiekun grupy.
Opiekun grupy ma obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na obiekt do momentu jej opuszczenia przez ostatniego
uczestnika zajęć.
17. Informacje o wyłączeniu z użytkowania będą umieszczane w widocznych miejscach oraz przed wyłączonymi z użytkowania
częściami obiektu.
18. Wszyscy użytkownicy „Bayer Parku” zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godziny 20:00.
19. Za przedmioty wartościowe pozostawione na obszarze „Bayer Parku” obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności, zaginięcie
lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze, zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu
stanowi naruszenie prawa.
20. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:
- 1 gwizdek krótki przekroczenie regulaminu,
- seria krótkich gwizdków „alarm” na sygnał ratownika „alarm” wszyscy klienci „Bayer Parku” muszą natychmiast wyjść z wody
i opuścić obszar „Bayer Parku”.
21. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub obsłudze
„Bayer Parku”.
22. Ratownicy pełniący dyżur w „Bayer Parku” sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, wszystkie
osoby przebywające na terenie „Bayer Parku” obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
24. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia „Bayer Parku” ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, za osoby
niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
25. Właściciel „Bayer Parku” nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

