
 

SUP lietošanas noteikumi:
1. Vienmēr lieto drošības vesti!
2. Vienmēr lieto SUP dēļa drošības saiti!
3. Aizliegts ar SUP dēli pārvietoties pa peldētāju zonu! 
4. Samazini ātrumu braucot gar peldētāju zonu!
5. Vienmēr novērtē savus spēkus attālumam, kuru plāno veikt ar SUP dēli!
6. Aizliegts ar SUP dēli uzbraukt vai no SUP dēļa uzlēkt uz ūdens piepūšamajām konstrukcijām!
7. Aizliegts no SUP dēļa lēkt uz galviņas ūdenī!
8. Aizliegts SUP dēli mest, sist, vilkt pa zemi vai kā citādi traumēt inventāru!
9. Izvairies no sadursmes ar citu SUP dēļa braucēju, peldētāju vai citiem objektiem ūdenī (laiva, laipa utt.)!

ATCERIES UN IEVĒRO
DROŠĪBAS PAMATNOTEIKUMUS
PIRMS SĀKT JAUTRĪBU, PĀRLIECINIES:

 

  

 

0-6

Nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem
Не предназначено для детей младше 6 лет!
Not intended for children under the age of 6!

Topošās māmiņas – tikai skatītājos!
Будущие мамы - толка как зрители!

No Pregnant Women

Nav piemērots personām, kas smagākas par 150 kg
Не подходит для людей, вес которых превышает 150 кг!

Not suitable for persons heavier than 150 kg!

MAX
150 KG

Neriskē, ja sāp mugura!
Не рискуй, если болит спина!

Don’t Use If You Have Back Problems

Bez ēdieniem un dzērieniem!
Без еды и напитков 

No Food Or Drinks

Bez apaviem!
Без обуви
No Shoes

Bez juvelierizstrādājumiem un brillēm!
Без ювелирных изделий и очков
No Jewellery Earrings Or Glasses

Bez asiem priekšmetiem!
Без острых предметов 

No Sharp Objects

Nesmēķē!
Курение запрещено

No Smoking

ATRAKCIJU PILSĒTĀ:

Nenirsti zem atrakcijas!
Не нырять под аттракционом!
Do Not Swim Under The Units

Negrūsties!
Не толкайся!

No Rough Play

Nemet kūleņus!
Не кувыркайся!

No Tumbling Or Flipping

Novērtē situāciju, pirms lec! Aizliegts lekt ūdenī,
ja jau tajā tuvu atrodas cita persona!

Оцените ситуацию перед прыжком! Запрещается прыгать
в воду, если поблизости в воде уже находится другое лицо!

Assess the situation before jumping! It’s forbidden to jump in the water
if another person is already nearby! 

Nelec ūdenī uz galvas!
Дайвинг запрещен!
No Diving Head First

Slidens! Esi gatavs krist!
Скользко! Падения неизбежны!
Units Are Slippery Falling Occurs

Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, jānodrošina
vecāku uzraudzību atrakciju lietošanas laikā!

Дети младше 12 лет во время использования аттракционов
должны находиться под постоянным присмотром родителей!

Children under the age of 12 must ensure parental supervision
during the use of amusement!

Obligāti jāiepazīstas ar drošības noteikumiem!
Необходимо обязательно ознакомиться

с правилами безопасности!
Mandatory safety rules!

Read safety rules carefully!

Aizliegts izmantot atrakcijas un inventāru
bez drošības vestes!

Запрещается использовать аттракционы и инвентарь
без жилета безопасности!

It is forbidden to use amusements and equipment
without a safety vest!

Aizliegts!
– Ar dēli uzbraukt vai uzlekt uz ūdens piepūšamajām konstrukcijām 
– SUP dēli, mest, sist , vilkt pa zemi vai citādi traumēt inventāru
– Jāizvairās no sadursmes ar cita SUP dēļa braucēju
– Nedrīkst no dēļa lekt uz galviņas


