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Csúszda használati szabályzat 
 

Mielőtt igénybe venné a csúszdákat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! 
 
 

1. A csúszdákat mindenki saját felelősségre használhatja az előírt biztonsági előírások betartása és a 
fürdő igénybevételére alkalmas ruházat viselése mellett!  

2. Kérjük a feltüntetett tájékoztató, figyelem felhívó, tiltó piktogramokkal jelzett szabályok 
betartását! A szabályok be nem tartása esetén a Vendég balesetet szenvedhet, amelyért a fürdő 
nem vállal felelősséget.  

3. Minden csúszásnál kérjük a csúszdafelügyelő utasításainak betartását!  

4. Kötelezően be kell tartani az életkorra és testsúlyra vonatkozó szabályokat. 
  

 Családi csúszda Varázsalagút csúszda 

Testsúly maximum 120 kg maximum 120 kg 

Életkor 

0-7 éves korig szülői felügyelettel 
 
 

8 éves kortól önállóan 

0-7 éves kor között használni 
TILOS 

 
8 éves kortól önállóan 

 
5. Minden csúszdánál kérjük az előírt, megfelelő csúszási helyzetben történő csúszást a sérülések 

elkerülése érdekében! A csúszdákon hason, fejjel lefelé, illetve állva csúszni TILOS! Csoportos, 
illetve egyben csúszás TILOS!  

6. A vízbe érkezéskor a csúszda előtti medencerészt = veszély zónát azonnal el kell hagyni! TILOS a 
csúszda fogadórészénél tartózkodni a rácsúszás veszélye miatt! A csúszdák nem megfelelő 
használata során előfordulhat a bőr horzsolása, a test megütése, beütődése. Ennek elkerülése 
érdekében kérjük a szabályok betartását!  

7. Csúszáskor az egymás utáni távolságot saját és mások biztonsága érdekében be kell tartani! A 
Varázsalagút csúszda fényjelzését (zöld = start, piros = stop) be kell tartani. Mindkét csúszda 
esetében (Családi csúszda, Varázsalagút csúszda) a csúszást akkor lehet megkezdeni, ha az előtte 
csúszó elhagyta a veszély zónát.  

8. Csúszás közben a csúszda szélének megfogása TILOS! Lábbal és kézzel történő elrúgás a csúszda 
oldaláról TILOS! 

9. Csúszáskor TILOS az ékszer (gyűrű, nyaklánc), óra viselése, valamint selfie bot, telefon, 
fényképezőgép, kamera használata. Csúszás közben az ezek használatából adódó problémákért a 
fürdő felelősséget nem vállal! 

10. A csúszdákat alkoholos vagy egyéb tudatmódosító szer fogyasztása esetén használni TILOS!  

11. A csúszdák környezete, az indító állás és a medence kilépő a kifolyt víztől síkos, azon futni TILOS! 
Kérjük, óvatosan közlekedjen.  

12. Kérjük a fenti szabályok, valamint a csúszdaőr figyelmeztetéseit betartani! A szabályok be nem 
tartása esetén a csúszdafelügyelő megtiltja a csúszda használatát! 
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