HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

OLVASD – VAGY SZÜLEIDDEL OLVASTASD – VÉGIG FIGYELMESEN!
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A pályát kizárólag a honlapról letölthető, vagy a helyszínen átadott „Felelősségvállalási nyilatkozat”
kitöltését és aláírását követően szabad használni.

2.

Vízi sport mellény használata kötelező, e nélkül a pályán tartózkodni szigorúan tilos.

3.

A pályát 110 cm-nél magasabbak használhatják csak, ettől az üzemeltető még saját felelősség vállalása
esetében sem tér el.

4.

Nyomatékosan felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy vigyázzanak egymás testi épségére. Mindig
figyelj a többi használóra, a kisebbeket engedd előre a pályán.

5.

Amennyiben veszélyt látsz, úgy hangosan, azonnal jelezd az animátoroknak.

6.

Verekedésbe, durvaságba elfajult játék kizárással jár, melynek megítéléséről a helyszínen az animátor
jogosult dönteni.

7.

A pályára tilos olyan eszközt (üveg, kés olló egyéb szúró-és vágószerszám, stb.) felvinni, ami a saját vagy
mások testi épségét és a pályát veszélyeztetik.

8.

Sérülést okozható ékszerek, kiegészítők viselése szigorúan tilos.

9.

Tilos a pályán étkezni, italt bevinni, a pályát és a Balatont bármilyen módon szennyezni, illetve rongálni.

hfu

ac

1.

Rágógumizni és dohányozni a pálya használata közben tilos.

11.

Lázas, fertőző személyek, kábítószer hatása alatt álló, ittas személyek a pályán nem tartózkodhatnak.
Az ilyen személyektől a pálya munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják.

12.

A szülőknek a pálya körüli biztonsági stégzónán lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermeket
a pálya használata során figyelemmel kísérhesse.

13.

A gyermekcsoportok vezetői és a szülők felelősek a park területén a Használati szabályzatban foglaltak
betartásáért és betartatásáért. A gyermekcsoportok vezetőinek, kísérőinek és a szülőknek fokozott
figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett gyermekcsoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.

14.

Tilos a park területén riadalmat keltő eszközt használni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

15.

A pályát kizárólag mezítláb lehet használni.

16.

Értéktárgyaikért felelősséget vállalni nem tudunk.

17.

A pálya használóinak a csopaki strand mindenkori szabályzatát is be kell tartaniuk.

18.

Használati szabályzatunk vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése
érdekében készült.

19.

Bármilyen problémát észlelnek, vagy tapasztalnak, kérjük, azonnal jelezzék a kollegáinknak. Javaslataikat,
tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk.

20.

Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
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