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ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z ELEMENTÓW DO WAKEBORD-U 

W RAMACH WYCIĄGU. 

 

1. Każdy użytkownik powinien korzystać z Wyciągu i elementów do Wakebord w kamizelce 

ratunkowej, spełniającej wymagania Prawa Polskiego. 

2. Użytkownik nie może swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

3. Na jednym elemencie Wakebord może jeździć maksymalnie 1 osoba. 

4. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. W trakcie jazdy nie należy przekładać 

Uchwytu przez  głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku  lub innych zagrożeń 

należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej i opuścić się do wody. 

5. Podczas mijania osób znajdujących się w wodzie należy zachować możliwie duży odstęp. 

6. W przypadku gdy na drodze znajduje się element wakeboardowy, którego nie można 

ominąć, lub w przypadku zbyt małej odległości od brzegu lub platformy startowej należy 

puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody. 

7. Na torze z elementami wakeboardowymi, ślizgaczami lub skoczniami nie można korzystać                  

z deski z finami ( stateczniki ) 

8. W razie upadku należy natychmiast rozejrzeć się wokół siebie, aby sprawdzić, czy nie zbliża 

się inny użytkownik lub linka holująca . Tor jazdy należy opuścić w sposób  nie stwarzający 

zagrożenia oraz zabrać ze sobą swój sprzęt. Nie należy próbować odrzucać uchwytu 

zaczepowego.  

9. Nie należy wchodzić na elementy wakeboardowe. 

10. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w 

związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak 

i mieniu, wynikłe z korzystania z elementów wakeboardowych  wakeparku.  

11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń wakeparku tylko zgodnie 

z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych 

ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych 

użytkowników. 

12. Zabrania się korzystania ze wakeparku następującym osobom: 

- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.), 

- z chorobami układu ruchowego, 

- z wadami serca, 

- chorym na epilepsję, 

- kobietom w ciąży. 

13. W czasie korzystania z wyciągu do wakeboardingu użytkownik jest narażony na wystąpienie 

kontuzji czy urazów. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia 

urazów. 

14. Każdy użytkownik powinien przestrzegać Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 

1240), 

 

 

PAMIĘTAJ! 
Nic nie chroni przed upadkiem z elementu wakeboardowe, nie przeceniaj swoich 

możliwości i umiejętności, 

nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania i rozgrzewki !!! 

 

 

Telefony alarmowe: 

 

telefon alarmowy                       112 

Pogotowie ratunkowe  999 

Straż pożarna          998 

Policja    997 

TDT                       (+48)728333057 


