
Regulamin korzystania z kul wodnych 

 

1. Kule wodne mogą być udostępnione, dla chętnych osób, podczas pikniku rodzinnego na 

terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej. 

 2. Kule mogą być udostępnione odpłatnie lub nieodpłatnie, w miarę możliwości finansowych 

organizatorów. 

3. Korzystanie z kul wodnych dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, 

powyżej 6 roku życia, o maksymalnej wadze do 90 kg i tylko w obecności osoby 

obsługującej kul wodne. 

4. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Kul wodnych wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 

 5. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest korzystanie z kul wodnych przez 

kobiety w ciąży. 

6. Z jednej kuli wodnej jednorazowo może korzystać tylko jedna osoba. 

 7. Przed wejściem do kuli wodnej korzystający muszą zdjąć zegarki,  kolczyki lub inne 

ostre przedmioty. 

Przed wejściem dokuli należy zdjąć obuwie basenowe i wszelkie ostre przedmioty tj. 

Biżuteria itp. 

8.W czasie pompowania Kuli użytkownik może zatkać uszy lub korzystać z zatyczek. 

9.Każdorazowa zmiana użytkownika wymaga zmiany powietrza w kuli. 

10.Czas pobytu w kuli liczy się od momentu jej napełnienia do momentu otwarcia i nie może 

przekroczyć 5 min. 

11.W kuli jednorazowo może przebywać tylko 1 osoba. 

12. Osoby chcące wcześniej zakończyć sesję powinny dać znak ręką. 

13. Użytkownik korzysta z kuli na własną odpowiedzialność z zachowaniem ogólnych zasad 

bezpieczeństwa. 

14. Należy ściśle stosować się do poleceń osoby obsługującej kulę 

15. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach dot. kul wodnych tj. nieszczelnościach, 

dziurach, przetarciach itp. należy natychmiast powiadomić osobę obsługującą kule wodne lub 

najbliższego ratownika. 

16.  Korzystania z kul wodnych zabrania się: 

1) w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej); 

2) osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu własnemu lub innych osób; 

17.  Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

18. Osoby korzystające z kul wodnych obowiązane są do ścisłego  przestrzegania 

postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Starej Białej. 



19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące 

się do poleceń koordynatorów i obsługi pikniku, mogą być usuwane z terenu Szkoły. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

 


