
 

 

REGULAMIN 
Zasady rezerwacji i korzystania z wyciągu do 

WAKEBOARDINGU nad Zalewem Zadębie w 

Skierniewicach: 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z wyciągów do wakeboardingu w NAWA Wake 
nad Zalewem Zadębie w Skierniewicach, którego zarządcą jest Pływalnia Miejska NAWA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach, ul. B. Prusa 6A, 96-100 Skierniewice, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Łodzi – 
Śródmieście w Łodzi, pod numerem KRS: 0000 21 13 02, NIP: 836 13 31 395. 

 

2. Dokonanie rezerwacji oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i, że 
akceptuje jego treść w całości. 

 
 
II. REZERWACJA 

 

1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową www.nawa-skierniewice.pl (przez cały sezon maj-
wrzesień) i stacjonarnie w biurze NAWA Wake przy ul. Miodowej w Skierniewicach. 

 

2. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwis Tpay poprzez system rezerwacji 
znajdujący się na naszej stronie internetowej www.nawa-skierniewice.pl. Płatność gotówką i kartą można 
dokonać w biurze NAWA Wake przy ul. Miodowej w Skierniewicach. 
 

3. W przypadku gdy płatność nie zostanie zrealizowana przez serwis Tpay, rezerwacja jest automatycznie 
anulowana. 

 

4. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest e-mail, który zostaje automatycznie wysłany na wskazanego 
przez użytkownika e-maila po zakończeniu procesu rezerwacji. 

 

5. Na jedną godzinę zapisać się może max. 4 osoby. 
 

6. W cenie zawarty jest sprzęt tj. deska, kamizelka wypornościowa, pianka docieplająca, kask i 
podstawowy instruktarz. 

 
7. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą jest dokonana rezerwacja. Spóźnienie nie przesuwa 
początku godziny pływania. PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM i 
zgłoszenie się do pracownika NAWA Wake. 
 
8. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu bądź rezygnacja z rezerwacji są możliwe do jednego dnia (min. 
24 godziny) przed dniem przypadającym na zarezerwowaną godzinę, drogą mailową na adres: 
wake@pm.nawa-skierniewice.pl. Za odwołaną w terminowym wyprzedzeniem rezerwację pieniądze 
zostaną zwrócone w przeciągu siedmiu dni roboczych. 
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9. W razie nagłych zmian pogodowych, powodujących zatrzymanie wyciągu, osoby, które nie mogły 
wykorzystać rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres email: wake@pm.nawa-
skierniewice.pl 

 

III. KORZYSTANIE Z WYCIĄGU I BEZPIECZEŃSTWO 

 
1. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które: 

– potrafią pływać 

– są pod opieką osób dorosłych, jeśli nie mają ukończonych 18 lat (młodzież od 10 roku życia) 

2. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby: 

– nie potrafią pływać 

– znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

–   swoim zachowaniem powodują zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych użytkowników wyciągu. 

Osobom takim odmówiona będzie możliwość korzystania z wyciągu. 

3. Przed rozpoczęciem pływania, poinformuj obsługę wyciągu o swoim stopniu zaawansowania w 
wakeboardingu. 

4. Zawsze należy stosować się do wszystkich zaleceń obsługi wyciągu. 

5. Na pomoście startowym może przebywać tylko jedna osoba (użytkownik). 

6. Poinformuj obsługę w jaki sposób chcesz rozpocząć pływanie. 

7. Jeśli jest to Twoje pierwsze pływanie, obsługa wyciągu udzieli Ci wskazówek dotyczących techniki startu, 

pozycji na desce oraz sposobu pokonywania punktów zwrotnych i kończenia przejazdu. 

8. Trasa przejazdu uzupełniona jest skoczniami i rampami, które stanowią specjalistyczny sprzęt służący 

zaawansowanym użytkownikom wyciągu. Korzystanie z nich wymaga wysokich umiejętności i jest 

obarczone zwiększonym ryzykiem urazu i kontuzji. 

9. Korzystanie ze skoczni i ramp jest dozwolone tylko dla posiadaczy własnych desek wakeboardowych. 

10. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach wyposażone w tzw. finy. 

11. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach zaopatrzonych w wiązania 

kitesurfingowe – pady i strapy. 

12. Należy zachować ostrożność przy poruszaniu się na terenie wyciągu i pomieszczeń przyległych, 

ponieważ obok znajduje się ścieżka pieszo-rowerowa. 

13. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu Pływalni Miejskiej NAWA w Skierniewicach. 

14. Sprawy        nieuregulowane        treścią        niniejszego         regulaminu         rozstrzygnięte         

zostaną przez spółkę sprawującą nadzór nad obiektem. 

 
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Korzystanie z wyciągu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Użytkownik zrzeka się 
wszelkich roszczeń w stosunku do Pływalni Miejskiej NAWA, związanych z użytkowaniem wyciągu w 
szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu wszelkich wypadków, w tym w szczególności 
wszelkiego rodzaju złamań, zwichnięć, urazów, potłuczeń i innych uszkodzeń ciała bez względu na skutek, 
jak również zniszczenia odzieży lub innego mienia użytkownika. Użytkownik ma świadomość, że pływanie 
na wyciągu może wiązać się z ewentualnymi wypadkami lub urazami i w pełni akceptuje wskazane ryzyko. 

 

2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wyciągu prosimy kierować na adres: wake@pm.nawa-
skierniewice.pl 
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