
REGULAMIN WAKEPARKU SŁAWUTÓWKO 

 1. Wejście na teren Wakeparku Sławutówko jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń Wakeparku Sławutówko jest możliwe tylko w godzinach 

otwarcia Wakeparku.  

3. Osoby, które przebywają na terenie Wakeparku Sławutówko, powinny zachować należytą 

ostrożność i postępować w sposób niezagrażający własnemu zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu 

innych osób.  

4. należy przestrzegać regulaminu, zasad korzystania z Wakparku oraz stosować się zaleceń obsługi 

Wakeparku.  

5. na Wyciągu może pływać jednocześnie tylko 1 osoba.  

6. należy jechać po wyznaczonym przez boje torem stosownie do zaleceń obsługi.  

7. każdy, kto korzysta z Wakeparku Sławutówko ma obowiązek przestrzegać obowiązującego 

regulaminu, oraz stosować się do znaków i zaleceń obsługi wyciągu.  

8. korzysta z wyciągu mogą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty za przejazd.  

9. zabrania się korzystania z wyciągu osobom nietrzeźwym oraz będącym pod wpływem innego 

podobnie działającego środka.  

10.osoby korzystające z wyciągu powinny posiadać kask ochronny oraz kamizelkę ochroną.  

11.należy dostosować szybkość jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu akwenu oraz 

warunków atmosferycznych.  

12.każdy z korzystających z wyciągu jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania 

sprzętu sportowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do 

bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas użytkowania 

wyciągu.  

13.Wakeprojekt nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu 

podczas i w związku z użytkowaniem wyciągu.  

14.Wakeprojekt nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą byd wynikiem 

użytkowania wyciągu.  

15.urządzenia w obrębie Wakeparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby 

jeżdżące na deskach wakeboardowych i nartach wodnych.  

16.uczestnicy korzystają ze Wakeparku na własną odpowiedzialność.  

17.na jednym urządzeniu może jeździć maksymalnie 1 osoba.  

18.osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Wakeparku wyłącznie pod opieką 

rodziców lub opiekunów lub innych osób, pod których nadzorem się znajdują. W razie nieobecności 

rodziców lub opiekunów, osoba nieletnia powinna przedłożyć pisemną zgodę rodziców albo 

opiekunów na korzystanie z wyciągu.  

19.chodzenie po urządzeniach, przebywanie w strefie startu i zakończenia przez osoby postronne 

jest zabronione.  



20.jazda na desce wakeboardowej i nartach wodnych jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie 

powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.  

21.ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym korzystaniem z Wakeparku ponosi korzystający, w 

związku z czym Wakeprojekt oraz producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowania 

Wakeparku, jako związane z ryzykiem sportowym.  

22.Zabrania się zaśmiecani oraz zanieczyszczania terenu Wakeparku, a w szczególności akwenu, na 

którym zlokalizowany jest wyciąg. PAMIĘTAJ!!! NIC NIE CHRONI PRZED UPADKIEM Z URZĄDZENIA 

NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO 

PRZYGOTOWANIA  

23. Przejazd na jednym bilecie może trwać 15minut (60min/4 sloty) jednak w sytuacji mniejszego 

obłożenia ten czas może się wydłużyć maksymalnie do 30 minut. 

 

TELEFONY ALARMOWE: Pogotowie ratunkowe 999 Straż Pożarna 998 Policja 997 Numer ratunkowy 

112 Dokonanie opłaty za przejazd jest równoznaczny z akceptacją w/w regulaminu 


