
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU  NART WODNYCH 

 I  WAKEBOARDU  ORAZ WAKEPARKU W OSTRÓDZIE 

 

1. Wyciąg Nart Wodnych i Wakeboardu nazywany w dalszej treści regulaminu 

„wyciągiem” jest wyspecjalizowan ą strukturą rekreacyjną, która służy aktywnej 

rekreacji i sportowi.  

2. Korzystanie z wyciągu jest związane z ryzykiem odniesienia kontuzji lub urazu 

 i w związku z powyższym powinny być zachowane wszelkie reguły bezpieczeństwa 

określone w niniejszym regulaminie. 

3. Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu, użytkownik jest zobowiązany 

 do zapoznania się z regulaminem i potwierdzeni em tego 

w formie pisemnej. Potwierdzenie należy złożyć każdorazowo w dniach korzystania z 

Wyciągu.  Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do potwierdzenia znajomości regulaminu 

przez rod zica lub prawnego opiekuna.  

4. Pływanie na Wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialno ść użytkownika. 

Użytkownik zrzeka się z wszelkich roszczeń w stosunku do Ostródzkiego Centrum 

Sportu i Rekreacji, związanych z korzystaniem z Wyciągu. W szczególno  ści roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu jakichkolwiek wypadków, w tym wszelkiego rodzaju 

złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, jak 

również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika. 

5.  Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania wyciągu musi być wyposażony w:  

 

a)  bilet jednorazowy, karnet dzienny lub terminowy, 

b) kamizelk ę asekuracyjną lub ratunkową zapewniającą odpowiednią pływalność, 

c) kask oraz sprzęt pływający: narty, wakeboard, kneeboard lub inny atestowany   

sprzęt umożliwiający pokonywanie trasy wyciągu, 

d)  sprzęt do nart i wakeboard, kamizelki i kaski są dostępne odpłatnie według cennika.  

6. Przed rozpoczęciem pływania należy okazać obsłudze Wyciągu,  

bilet lub karnet, /opaska na nadgarstek/. Przed pierwszym pływaniem należy 

zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi na tablicy informacyjnej, dotyczące 

metod startu na nartach lub wakeboardzie. Przed pierwszym korzystaniem  

z wyciągu należy poinformować obsługę wyciągu, w celu udzielenia wskazówek 

dotyczących technik startu oraz sposobu pokonywania trasy wyciągu,  

a w szczególności pokonywania punktów zwrotnych przy słupach i kończenia przejazdu. 

7. Na pomoście startowym należy stosować się do wszystkich zalece ń obsługi Wyciągu. 

8. W przypadku bardzo dużej liczby osób korzystających z wyciągu obsługa może   

ograniczyć liczbę okrążeń, jednorazowo można przejechać do 3 okr ążeń. 

9. W razie upadku lub zatrzymania się z innych powodów nale ży: 

-  wypuścić drążek z rąk i natychmiast odpłynąć spod liny głównej wyciągu, należy przy tym 

zachować szczególną ostrożność, szczególnie zwracać uwag ę na liny holujące,  



do których nie są podczepieni inni użytkownicy wyciągu, 

- dopłynąć do brzegu jeśli jest on niedaleko lub zaczekać na motorówk ę WOPR 

10. W przypadku kiedy użytkownik na trasie przejazdu nie jest w stanie ominąć 

znajdujących się tam elementów  wakeparku lub osób

na powierzchni wody, zobowiązany jest do puszczenia drążka w celu uniknięcia kolizji.  

11. Z wyciągu nie mog ą korzystać osoby: 

a)  poniżej 8 roku życia 

b)  będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

c)  nie potrafiące pływać 

d)  swoim zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych 

osób korzystających z wyciągu, 

Osobom takim odmówiona będzie możliwość pływania na wyciągu. 

12. Zasady korzystania z wakeparku. 

- Na trasie przejazdu wyciągu znajduj ą się tzw. elementy wakeparku, które stanowią 

specjalistyczny sprzęt służący zaawansowanym użytkownikom. Korzystanie z nich 

wymaga wysokich umiejętności i jest związane z ryzykie m odniesienia kontuzji. 

- Podczas użytkowania wakeparku należy zachować szczególną ostrożność na inne 

osoby korzystające z niego. 

- Korzystanie z elementów wakeparku jest dozwolone tylko dla posiadaczy desek 

wakeboardowych i nart freestylowych typu tweentip, 

- Zabronione jest najeżdżanie na elementy wakeparku na deskach wakeboardowych 

i nartach freestylowych wyposażonych w metalowe finy, 

- zabronione jest najeżdżanie na elementy wakeparku na deskach zaopatrzonych 

w wiązania kitesurfingowe – footstrapy 

- zabronione jest korzystanie z element ów wakeparku na sprzęcie należącym 

 do OCSiR  

13.  Nie uznajemy zwrotów pieniężnych.  

 Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji 

Ostróda, ul. Kościuszki 22A, 

tel. 89 646 08 13, ocsir@ocsir.pl 

www.ocsir.pl 


