Regulamin Parku Linowego
Uwaga!
Nieodpowiedzialne korzystanie z Parku linowego
stwarza ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia

1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności
może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu,
zakupie biletu, podpisaniu oświadczenia, odbyciu szkolenia instruktażowego oraz otrzymaniu
i założeniu na siebie przy asyście instruktora kompletu sprzętu asekuracyjnego
i dopuszczeniu przez instruktora.
2. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
4. Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej
uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść
Regulaminu podejmuje to ryzyko.
5. Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega
na samodzielnym wspinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów
nie będzie w stanie wykonywać tej czynności, nie powinien wchodzić na urządzenia Parku.
6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
7. Korzystanie z Parku Linowego jest dopuszczalne po uprzednim podpisaniu oświadczenia,
które uczestnik otrzymuje wraz z biletem wstępu do Parku Linowego.
8. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
9. Podczas pobytu w Parku linowym należy zachować szczególną ostrożność, zachowywać
się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać oraz nie hałasować.
10. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
11. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz
wstępu na teren Parku Linowego. Na terenie Parku zabronione jest wnoszenie i spożywanie
alkoholu oraz tytoniu.
12. Jeżeli uczestnicy nie będą Regulaminu, przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą
się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych
urazów, za które Organizator atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.
13. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno
na ziemi, jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych
uczestników.
14. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej,
pod trasami Parku i w pobliżu zjazdów.
15. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać personelowi Parku.
16. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
17. Korzystać z atrakcji Parku Linowego mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
minimalny wzrost: 110 cm
minimalny wiek: 7 lat
maksymalna waga: 130 kg
Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą zapewnić sobie towarzystwo osoby
pełnoletniej. Jedna dorosła osoba powinna doglądać maksymalnie 10 osób niepełnoletnich lub

maksymalnie 3 osób poniżej 13 roku życia, w przypadku których zalecana jest asysta dorosłej
osoby przy asekuracji.
18. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z karabinkami, bloczek i kask. Tylko instruktor
zakłada sprzęt asekuracyjny.
19. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu nie wolno zmieniać w nim żadnych
ustawień.
20. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić instruktora o noszonej biżuterii, okularach oraz
innych przedmiotach (dotyczy to również urządzeń/elementów medycznych i innych
przedmiotów użytecznych, jak np. aparaty słuchowe, telefony komórkowe itp.). Osoby
noszące biżuterię, okulary itp. przedmioty użyteczne powinny zdjąć je całkowicie oraz
zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz
pozostałych uczestników.
21. Osoby noszące długie włosy zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod
kaskiem w taki sposób, aby nie wkręciły się w bloczki lub inne elementy Parku Linowego.
22. Za wszelkie uszkodzenia odzieży oraz ubioru Uczestnika podczas pobytu na terenie Parku
Linowego, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
23. Po dojściu do platformy należy przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej z czerwoną opaską
na jej początku lub pętli oznaczonej kolorem czerwonym.
24. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
25. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy,
potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie
jednocześnie obydwóch karabinków!
26. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty
zamkiem na zewnątrz.
27. Bloczek zakładamy wyłącznie na liny oznaczone kolorem żółtym, a karabinki lonży
asekuracyjnej należy wpinać za bloczkiem zamkami w dwie przeciwne strony.
28. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się wyłącznie lonży bloczka. Chwytanie podczas
zjazdu stalowej liny grozi poważnymi obrażeniami!
29. Podczas poruszania się po przeszkodach nie należy dotykać rękoma stalowych lin.
30. Na podeście bezwzględnie w tym samym czasie mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby,
natomiast na przeszkodzie tylko jedna osoba.
31. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia
asekuracji.
32. Uczestnik jest zobowiązany zgłosić instruktorowi lub inne osobie z personelu Parku
Linowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego
wyposażenia Parku, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub inne niepokojące
objawy.
33. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi bezwzględne usunięcie z Parku Linowego.
34. Osoby, które dobrowolnie zrezygnują z kontynuacji trasy w Parku Linowym lub zostaną
z niego usunięte nie będą zwracane koszty biletu.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności Parku częściowo lub całkowicie
w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza itp.) lub innego
niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników.

