
POKYNY
PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
VODNÍ TOBOGAN
Vodní skluzavka: ČSN EN 1069 -3.9,7-89

Vodní tobogan smějí používat pouze osoby – plavci starší 10 let.
Dráhu lze používat jen tehdy, proudí-li korytem voda. Je-li dráha mimo provoz, je přístup na tobogan zakázán.
Návštěvník jezdí na skluzavce jednotlivě, a to v takovém časovém intervalu, který je určen startovacím zařízením.
Jízda je povolena pouze na zelený signál.
Jízda více osob za sebou je zakázána.
Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu nebo vsedě nohama dopředu.
Start je povolen pouze z polohy v klidu vsedě.
Dojezd toboganu je do dojezdového bazénu, který není určen ke koupání a návštěvník ho musí opustit neprodleně
po dojezdu.
Návštěvník jezdí na toboganu na vlastní nebezpečí a jeho zdravotní stav tomu musí odpovídat.
Během jízdy je zakázáno brzdit a chytat se za stěny nebo kraje dráhy.
Návštěvníci nesmí mít na sobě ani u sebe ostré předměty.
Návštěvníci do sebe nesmí navzájem strkat především před vstupem na atrakci a na přístupovém schodišti.
Tobogan nesmí použít návštěvníci po požití alkoholu, nebo jiných látek, které by snížili jejich pozornost nebo
soustředění.
Provoz na toboganu řídí plavčík a všichni návštěvníci jsou povinni se řídit jeho pokyny.

Water slide can be used only by people – by swimmers above the age of 10.
The lane can be used only if there is water floating down the manager. If the lane is out of order, the entrance to
the water slide is forbidden.
Only one person is allowed to use the water slide a tone time and in such a time interval that is determined by the
staring device. The ride is allowed only when the green light in on.
The ride of several people behind each other is strictly forbidden.
While using the water slide, the visitor apply two positions: 1. lying on the back with legs in the front, 2. sitting with
the legs in the front.
The start of the ride is allowed from the steady sitting position only.
The lane of the water slide is ended by the landing pool, which is not intended for swimming and the visitors must
leave this pool immediately upon the arrival.
The visitors use the water slide at their own risk and their health condition must be adequate to this matter.
During the ride i tis forbidden to brake or to touch the walls or edges of the lane.
The visitors must not have any sharp items on them or with them.
The visiotors must not push to each other, especially in front of the entrance to the water slide and the accessing
stairs.
The water slide cannot be used by the visitors who have consumed alcohol or other subsance taht could influence
their vigilance and concentration.
The use of the water slide is controled by the lifequard and all the visitors must obey the instructions of the lifeguard.
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INSTRUCTIONS FOR SAFE USE – WATER SLIDE


