Ūdens atrakciju parka drošības un iekšējās kārtības noteikumi
1. SIA „Beng”, reģ.Nr. 40103275560, ir veikborda un aktīvās atpūtas kompleksa „Marupe Wake Park”, „Bērzciema ūdenskrātuvē”, Mārupes nov., Jaunmārupē,
Īpašnieks.
2. Drošības noteikumus ir jāievēro visiem Dalībniekiem neatkarīgi no vecuma. Pirms ūdens atrakciju parka izmantošanas personai ir obligāti jāizlasa un jāiepazīstas ar
Drošības noteikumiem, jāapņemas ievērot tos Ūdens atrakciju parka izmantošanas laikā un jāparakstās MWP Ūdens atrakciju parka Drošības un iekšējās kārtības
noteikumu Žurnālā par piekrišanu un šo noteikumu un atrunas apliecinājuma ievērošanu.
3. Ūdens atrakciju parka drošības un iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti “Mārupe Wake park” teritorijā brīvi sasniedzamā un pārredzamā vietā.
ATRODOTIES ŪDENS ATRAKCIJU PARKĀ, IR AIZLIEGTS:
4. Kliegt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Instruktoru;
5. Izmantot Ūdens atrakciju parku alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē;
6. Nirt, ilgstoši atrasties zem ūdens;
7. Lēkt uz konstrukcijām, kuras nav tam paredzētas;
8. Stāvēt priekšā slidkalniņa nobrauktuvei;
9. Peldēt zem konstrukcijām un vai griezt konstrukcijas uz otru pusi;
10. Apzināti lēkt nost no konstrukcijām ūdenī;
11. Izmantot atrakcijas sievietēm grūtniecības stāvoklī vai cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām;
12. Izmantot atrakcijas ar rotaslietām, t.sk, gredzeniem, auskariem, ķēdītēm u.c. asiem priekšmetiem;
13. Grūstīties, cīkstēties, vai kā citādi fiziski tīšuprāt aizskart citus Dalībniekus;
14. Atstāt bērnus līdz 10 gadu vecumam bez pieaugušo pavadības;
15. Bez iepriekšējas saskaņošanas lietot līdzpaņemtos ēdienus visā “Marupe Wake Park” teritorijā.
ŪDENS ATRAKCIJU PARKA IZMANTOŠANA:
16. Ūdens atrakciju parks darbojas no 15.maija līdz 15.septembrim. Atkarībā no valdošajiem laikapstākļiem, sezona var tikt sākta ātrāk un/vai pagarināta;
17. Ūdens atrakciju parka darba laiks ir no plkst. 12:00 līdz 20:00. Sesija sākas katru stundu: 12:00, 13:00, 14:00,....,19:00. Iepriekš savstarpēji vienojoties ar
Īpašnieku, ir iespējams apmeklēt ūdens atrakciju parku ārpus noteiktā darba laika, bet tikai diennakts gaišajā laikā;
18. Vienas sesijas ilgums ir 45 min. Iespējams rezervēt vairākas sesijas pēc kārtas.
19. Personai, kas rezervējusi laiku, nepieciešams ierasties vismaz 30 min pirms sesijas sākuma, lai iepazītos ar drošības noteikumiem, saņemtu Dalībnieka aproci un
pārģērbtos, ja nepieciešams.
20. Dalībniekam ir jānovērtē viņa fiziskās spējas, veselības stāvoklis un peldēšanas prasme pirms Ūdens atrakciju parka izmantošanas;
21. Ūdens atrakciju parka darbību uzrauga Instruktors;
22. Dalībniekam ir jāpievērš uzmanība drošības instruktāžai un Instruktora norādēm!
23. Dalībniekam ir obligātas pamatprasmes peldēšanā. Uzmanību: Ūdens dziļums ir virs 2 metri!
24. Dalībniekam ir obligāti jābūt uzģērbtai virsū un rūpīgi aiztaisītai glābšanas vestei.
25. Minimālais dalībnieka vecums ir 6+ gadi;
26. Bērni līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) drīkst izmantot ūdens atrakciju parku tikai vecāku vai pilngadīgas personas pavadībā un atrodas šo personu stingrā
uzraudzībā. Uzraugošajai personai ir jāuzņemas atbildība par viņam uzticēto bērnu veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu. Viens
pieaugušais var vienlaicīgi uzraudzīt līdz 2 bērniem.
27. Bērni no 11 līdz 13 (ieskaitot) gadu vecumam ūdens atrakciju parku drīkst apmeklēt bez vecāku vai pieaugušo pavadības, ja viens no bērna vecākiem/aizbildņiem
parakstās Žurnālā par personīgās atbildības uzņemšanos pār bērna veselības stāvokli, uzvedību, drošības un iekšējās kārtības noteikumu izpratni un ievērošanu
un atrunas apliecinājuma apstiprināšanu.
28. Bērni no pilnu 14 gadu vecuma Ūdens atrakciju parku var apmeklēt bez vecāku vai pilngadīgas personas klātbūtnes, saglabājoties vecāku/pilnvarotā pārstāvja
atbildībai pār bērna veselības stāvokli, uzvedību, drošības un iekšējās kārtības noteikumu izpratni un ievērošanu un atrunas apliecinājuma apstiprināšanu.
29. Vecākiem vienmēr jāuzrauga savi bērni un viņu dalība Ūdens atrakciju parkā.
30. Vienmēr izmantot slidkalniņus virzienā – uz priekšu.
31. Obligāti ievērot distanci ar citiem dalībniekiem!
32. Nekad nemēģiniet paveikt aktivitātes, kuru izpildē nejūtaties pārliecināts par saviem spēkiem un prasmēm!
33. Skrienot/lecot no vienas piepūšamās konstrukcijas uz otru, vispirms pārliecinieties, vai Jūs nesaskriesieties ar citu Dalībnieku.
34. Uz vienas konstrukcijas vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena persona.
35. Ūdens atrakciju parku ir atļauts izmantot neoprēna zeķēs vai ar basām kājām. Jebkādu apavu lietošana ir aizliegta.
36. Ūdens atrakciju parku var izmantot lietus laikā. Pērkona negaisa un zibens laikā ūdens atrakcijas izmantot un/vai atrasties ūdenī ir kategoriski aizliegts. Nelabvēlīgu
laika apstākļu dēļ, var mainīties rezervētais sesijas laiks.
37. Īpašnieks neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām, kas radušās:
a. Dalībnieku un/vai viesu nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības rezultātā;
b. Dalībnieka veselības pasliktināšanās , kas radusies šāda Dalībnieka akūtas slimības, traumas vai hroniskas slimības pasliktināšanās rezultātā;
c. Dalībniekam savu spēju un fiziskās sagatavotības nepareizas novērtēšanas rezultātā;
d. Ūdens atrakciju parka dalībnieku un/vai viesu veikto drošības un iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un/vai neadekvātas izpildes rezultātā, t.sk. Ūdens
atrakciju parka darbinieku norādījumu neievērošanas rezultātā.
38. Īpašnieks neuzņemas atbildību par Dalībnieka veselībai un/vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, nedz arī par Dalībnieka vai viesu īpašuma bojājumiem un/vai
zaudējumiem, kas radušies Dalībniekam atrodoties Ūdens atrakciju parka teritorijā, ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par
kuriem Īpašnieks nav atbildīgs saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
39. Īpašnieks neatbild par transporta līdzekļu, apģērbu, dokumentu, mobilo telefonu u.c. Dalībnieka materiālo mantu un vērtību sabojāšanu, iznīcināšanu un pazušanu
Ūdens atrakciju parka un visas veikborda un aktīvās atpūtas parka „Marupe Wake Park” teritorijas izmantošanas laikā.
DALĪBNIEKA ATBILDĪBA
40. Ūdens atrakciju parka izmantošana prasa fizisku piepūli un tā var būt bīstama aktivitāte, kas rada risku gūt fiziskas traumas un/vai var pat beigties ar nāvi.
Dalībnieks pilnībā izprot un akceptē iespējamās bīstamības, piedaloties Aktivitātē.
41. Aktivitātes riski un bīstamības sevī ietver, bet neaprobežojas ar: ūdensplūsmu, plūdmaiņas, ūdenstilpnes straumi, ūdenstilpnes dziļumu, viļņus, ķīļūdeni, slīkšanu,
aizrīšanos ar ūdeni, sapīšanos/aizķeršanos aiz kādas no atsaitēm, laikapstākļus (piem., pakļaušanu saules, vēja un lietus iedarbībai), paslīdēšanu un kritienus,
iekārtas pēkšņus defektus, ūdens un citu savvaļas dzīvnieku klātbūtni, emocionālos un psihiskos pārdzīvojumus no saskares ar kādu no iepriekš minētajiem

riskiem, nevērību no apkārtējo Dalībnieku un/vai viesu puses. Iepriekš minēto risku uzskaitījums nav pilnīgs, un piedalīšanās aktivitātē var būt bīstama un var
ietvert arī citus riskus.
42. Dalībnieks ir informēts, ka ūdens atrakciju parka un tam piegulošās teritorijas lietošanas laikā var tikt uzņemtas Dalībnieka fotogrāfijas, video un citi skaņu un
vizuālās informācijas ieraksti (t.sk. ar bezpilota lidaparātiem jeb droniem), kurus Īpašnieks drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem publicitātes un reklāmas nolūkos.
Autortiesības, izplatīšanas tiesības un citas mantiskas tiesības šajā gadījumā pieder Īpašniekam. Ja Dalībnieks nevēlas, lai viņu fotogrāfē vai filmē, tam ir par to
rakstveidā jāinformē Instruktors pirms parakstīšanās Žurnālā.
43. Veselības un/vai mantas bojājuma gadījumā Dalībnieks nekavējoties informē par to Instruktoru.
44. Dalībnieks atbild par visiem radītajiem kaitējumiem, zaudējumiem, kas nodarīti Īpašniekam vai trešajām personām.
45. Jebkuram Ūdens atrakciju parka darbiniekam ir tiesības dot norādījumus Dalībniekam attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu, un Dalībniekam šie norādījumi ir
jāievēro.
46. SIA „Beng” administrācija patur tiesības mainīt piepūšamo atrakciju piedāvājumu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Dalības maksas atlaides šādos
gadījumos netiek piemērotas.
47. Dalībnieks, kurš neievēro drošības noteikumus, ūdens atrakciju parka lietošanas un iekšējās kārtības noteikumus, vispārpieņemtās uzvedības normas un/vai
Instruktoru aizrādījumus, var tikt izraidīts no Ūdens atrakciju parka, neatmaksājot samaksāto dalības maksu.
Būsim atbildīgi pret sevi un citiem, lai gūtu prieku un pozitīvas emocijas no pavadītā laika „Marupe Wake Park” Ūdens atrakciju parkā!
Veikborda un aktīvās atpūtas parka „Marupe Wake Park” administrācija

