REGULAMIN KORZYSTANIA Z KULI WODNEJ
GOTSiR „Nautica”
1. Kula wodna będzie dostępna w terminach określonych w aktualnym harmonogramie
rezerwacji basenu.
2. Korzystanie z kul wodnych dozwolone jest wyłącznie dla dzieci, w tym
nieumiejących pływać, od 6 do 13 roku życia, o maksymalnej wadze do 70 kg,
wyłącznie w obecności osoby obsługującej kulę wodną/ ratownika i pełnoletniego
opiekuna.
3. Korzystanie z kuli wodnej jest bezpłatne ( gratis) dla klientów, którzy posiadają bilet
„bez limitu” lub odpłatne dla pozostałych klientów. Bilety uprawniają do jednorazowego
skorzystania z atrakcji. Osoby posiadające bilet zgłaszają w wyznaczonych godzinach
wolę skorzystania z atrakcji bezpośrednio do ratownika.
4. Szacunkowy czas korzystania z atrakcji 3-8 minut, w zależności od indywidualnych
preferencji uczestnika ( ilość powietrza przy standardowym użytkowaniu szacunkowo
wystarcza na 15 minut dla osoby dorosłej ).
5. Z jednej kuli wodnej jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
6. Przed wejściem do kuli wodnej korzystający muszą zdjąć zegarki, pierścionki, kolczyki
lub inne ostre przedmioty i przekazać je opiekunowi.
7. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach dot. kul wodnych tj.
nieszczelnościach, dziurach, przetarciach itp. należy natychmiast powiadomić osobę
obsługującą kulę wodną/najbliższego ratownika.
8. Korzystania z kul wodnych zabrania się osobom, których zachowanie zagraża
bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
10. Rezygnacja z usługi/ skrócony czas korzystania nie uprawniają do zwrotu wcześniej
uiszczonej opłaty z zastrzeżeniem pkt 11.
11. Ze względów bezpieczeństwa GOTSiR „Nautica” zastrzega sobie prawo
niezapowiedzianego odwołania usługi. Odwołanie usługi uprawnia osoby, które
zakupiły jednorazowy bilet do jego zwrotu w dniu zakupu, a osoby korzystające z biletu
„bez limitu” do skorzystania z atrakcji w innym terminie.
12. Osobą decydującą o możliwości skorzystania z kuli wodnej jest ratownik .
13. Pozostałe sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozpatruje Dyrektor
GOTSiR „Nautica” na podstawie złożonego pisemnego wniosku.
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