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REGULAMIN 

AQUATOR Wodny Tor Przeszkód 

 

Właścicielem Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” jest Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sosnowcu, zwaną dalej Akademią Sportu Stawiki, bądź AS Stawiki, tel: +48 666 617 717, strona 

internetowa www.wake-zone.pl, e-mail: info@wake-zone.pl 

 

1)      Każda osoba korzystająca z Wodnego Toru Przeszkód „Aquator”  (zwana dalej użytkownikiem) ma 

obowiązek zapoznania się i stosowania się do przepisów niniejszego regulaminu. 

2)  Wodny Toru Przeszkód „Aquator” znajduje się na terenie Wake Zone Stawiki Sosnowiec i jest 

czynny w godzinach otwarcia parku. 

3)    Obsługa Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” może wprowadzać zmiany w okresach oraz 

godzinach funkcjonowania obiektu, w szczególności z uwagi na warunki techniczne i 

atmosferyczne. 

4)      Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” dozwolone jest wyłącznie dla osób powyżej 7 

roku życia, o wzroście powyżej 100cm oraz umiejących pływać. 

5) Dzieci poniżej 12 roku życia mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą i pod pieczą swego 

opiekuna. Opiekun nie powinien sprawować pieczy nad większą liczbą dzieci niż dwoje. 

6) Młodzież poniżej 16 roku życia może korzystać z toru wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. 

7) Wejście na Wodny Tor Przeszkód „Aquator” możliwe jest wyłącznie za zgodą obsługi, po okazaniu 

ważnego karnetu oraz po odbyciu szkolenia. 

8) Wejście na Wodny Tor Przeszkód „Aquator” odbywa się o pełnych godzinach zegarowych. 

9) Jedna sesja na Wodnym Torze Przeszkód „Aquator” trwa 60 minut, w tym 10 min szkolenia oraz 

50 min przebywania na torze. 

10) Obsługa ma prawo odmówić wstępu ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. 

11) Obsługa ma prawo zdecydować o maksymalnej liczbie osób, mogących korzystać w danym 

momencie z Wodnego Toru Przeszkód „Aquator”. 

12) Przed wejściem na Wodny Tor Przeszkód „Aquator” należy zdjąć obuwie, okulary, zegarki, 

biżuterię i inne ostre przedmioty. 

13) Na Wodnym Torze Przeszkód „Aquator” obowiązuje nakaz noszenia kamizelki asekuracyjnej. 

Kamizelka asekuracyjna zostaje przekazana każdemu korzystającemu posiadającemu ważny 

karnet. Po zakończeniu sesji i zejściu z toru na ląd korzystający jest zobowiązany do zwrotu 

kamizelki obsłudze toru. 

14) Na terenie Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” wyznaczonym przez czerwone boje, zabrania się: 

-wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp., 

-skakania na moduły Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” z pomostów, 

-skakania na głowę, 

-robienia salt, 

-przepływania pod modułami oraz obok modułów, 

-zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, 

-popychania i wrzucania do wody innych osób, 

-wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem, 
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-palenia, 

-wnoszenia jedzenia oraz napojów, 

15) Po skoku lub upadku do wody należy niezwłocznie opuścić strefę obok toru kierując się do 

najbliższego wejścia na tor. 

16) Osoby niszczące elementy Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą 

ich prawni opiekunowie. 

17) O wszelkich usterkach: uszkodzeniach, nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy 

natychmiast powiadomić obsługę obiektu. 

18) Osoby rażąco lub uporczywie niestosujące się do poleceń obsługi mogą zostać objęte całkowitym 

zakazem korzystania z Wodnego Toru Przeszkód „Aquator”. 

19) Nie zaleca się korzystania z aquatoru osobom: 

- kontuzjowanym, 

- z chorobami układu ruchowego, 

- chorym na epilepsję, 

- z indywidualnymi przeciwwskazaniami lekarskimi. 

20) Zakup karnetu i rozpoczęcie korzystania z Wodnego Toru Przeszkód „Aquator” oznacza, że 

użytkownik zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązał się do 

bezwzględnego ich przestrzegania. 

21) Z toru może korzystać wyłącznie użytkownik, który nabył karnet.  

22) Akademia Sportu Stawiki nie odpowiada za skutki czynów niedozwolonych popełnionych przez 

użytkowników oraz osoby trzecie, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

23) Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa obiektu, na którym 

zlokalizowany jest tor. 

24) Skargi i wnioski należy składać na piśmie na adres Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. 41-200 

Sosnowiec, ul. Sobieskiego 49 lub mailem na adres info@wake-zone.pl 

25) Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Akademia Sportu Stawiki Sp. Z o. 

o. określa Klauzula Informacyjna RODO- stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. 

26) Telefony alarmowe: 

•  Jednolity europejski numer alarmowy – 112, 

•  Policja - 997,  

•   Straż Pożarna - 998, 

• Pogotowie Ratunkowe - 999. 

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 maja 2021r. 

 
 

 
 

Zarząd Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. 
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