REGULAMIN PARKU LINOWEGO
1.
Korzystanie z parku linowego jest możliwe po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Zasadami
Bezpieczeństwa
2.
Wejście do Parku Linowego następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność .
3.
Korzystać z urządzeń Parku Linowego mogą osoby pełnosprawne za okazaniem ważnego
dokumentu tożsamości. Dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w
obecności pracownika Parku Linowego
4.
Park Linowy jest dla osób o wzroście
- Trasa wysoka dla mierzących nie mniej niż 155 cm (niższe osoby mogą mieć problemy z
wpięciem się do asekuracji z poruszaniem się po przeszkodach )
- Trasa Niska dla osób mierzących nie mniej niż 120cm (pozostałe osoby mogą mieć problemy z
wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach.
Osoby o wzroście powyżej 155 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy
przeszkody.

Osoby poniżej wymagającego wzrostu, mogą przejść trasę Parku Linowego z
opiekunem lub Instruktorem
5.
Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających zabrania się wstępu
na teren Parku
6.
Każda osoba chcąca skorzystać z Parku Linowego musi kupić Bilet Wstępu, przejść szkolenie z
obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz podpisać oświadczenie o następującej treści :
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Parku linowego i w pełni go akceptuję
A także przeszedłem szkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Wyrażam zgodę
na przejście trasy parku Linowego na własne ryzyko i odpowiedzialność .Oświadczam, że nie
znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zdaję sobie sprawę, że nie
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych regulaminie i przekazanych w czasie szkolenia
może grozić wypadkiem, za który właściciel Parku Linowego nie ponosi odpowiedzialności .

7.

Osoby cierpiące a dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w
przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie
powinny korzystać z Parku Linowego .
8.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel obsługujący Park
Linowy
9.
Personel ma prawo wyprosić z Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu
lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
10.
Korzystający z naszego Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie oraz
uczestników na utratę zdrowia lub życia .
11.
Wejście uczestnika na jedną z tras Parku może nastąpić po wyrażeniu zgody przez instruktora i
musi być poprzedzone przeszkoleniem teoretycznym i praktycznym na trasie instruktażowej.
12.
Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku Linowego.
13.
Zakazuje się używania sprzętu obcego pochodzenia
14.
Dzieci powyżej 14 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej.
15.
Jedna osoba dorosła (od 18 lat ) może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku 7-14 lat
16.
Zalecamy poruszanie się po Parku w butach i ubraniach sportowych, oraz związanymi długimi
włosami
17.
Instalacje są przewidziane dla maksymalnej wagi 120 kg

18.
Właściciel Parku zastrzega sobie prawo do :
a) Usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa bez zwrotu za bilet.
b) Przerwania działalności Parku, częściowo lub całkowicie w przypadku złych warunków
atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać
bezpieczeństwu przebywających uczestników i osób towarzyszących .
19.
Osoby które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w związku warunkami wymienionymi w
punkcie B powinny zgłosić się do punktu sprzedaży biletów z celem wyznaczonego innego terminu
ich wykorzystania . Park nie zwraca pieniędzy za nie wykorzystane bilety .
20.
W razie wypadku , uszkodzenia ciała lub innego należy niezwłocznie zgłosić się i poprosić o pomoc
obsługę Parku Linowego .Obsługa Parku zobowiązana jest do udzielenia Pierwszej Pomocy
uczestnikom oraz w razie potrzeby wezwania karetki pogotowia.
21.
W przypadku gd6y uczestnik zrezygnuje z wszystkich części atrakcji Parku Linowego z własnej woli,
właściciel nie zwraca pieniędzy za bilet .
22.
Po przejściu trasy otrzymany sprzęt zabezpieczający należy zwrócić instruktorowi Parku Linowego
w punkcie zdawania sprzętu .
23
Na terenie Parku Linowego obowiązuje całkowity zakaz palenia .

