REGULAMIN PARKU LINOWEGO
TRASA Z ASEKURACJĄ CIĄGŁĄ
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Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
Z Parku Linowego mogą korzystać dzieci od 7-go roku życia.
Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej
rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Niestosowanie
się do zasad bezpieczeństwa ujętych w niniejszym regulaminie może być przyczyną
poważnych wypadków. Każda osoba wchodząc na park linowy podejmuje to ryzyko.
Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z
regulaminem, wypełnieniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku linowego.
Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości.
Tylko Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny lub zakładany jest pod jego kontrolą.
Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
Wejście na Trasę Parku Linowego może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody Instruktora Parku.
Trasa wyposażona jest w asekurację ciągłą firmy Vert Voltige. W związku z powyższym nie ma
możliwości samodzielnego wypięcia się z liny asekuracyjnej.
Na początku trasy wpięcie haka asekuracji ciągłej Vert Voltige, powinno odbyć się pod nadzorem
Instruktora Parku Linowego.
Jeśli wejście na trasę jest przeszkodą pionową (np. ścianka wspinaczkowa) należy przekładać hak
przez mocowania liny tak często, aby znajdował się zawsze powyżej pasa.
Na pojedynczej atrakcji może znajdować się tylko jedna osoba. Na podeście nie więcej niż dwie
osoby.
Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio
zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz
pozostałych klientów.
Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i
inne elementy parku.
Jeśli lina asekuracyjna oznaczona jest kolorem niebieskim - jest to zjazd tyrolski, należy wpiąć w
linę bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę,
kontrolując czy lonża nie jest skręcona, a następnie zawiesić na bloczku zjazdowym hak
asekuracyjny.
Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży.
Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby
zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką
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dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby
powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się
zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w
kierunku jazdy.
Podczas przechodzenia przez Trasę Parku Linowego wskazany jest spokój, nie można skakać i
wspinać się po przeszkodach.
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy wezwać obsługę Parku Linowego.
Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia Instruktorów.
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi
jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w pobliżu
zjazdów.
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi
parku.
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać
ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz
korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone usterki elementów atrakcji należy niezwłocznie
zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu w tym zasad bezpieczeństwa grozi bezwzględne
wydalenie z terenu Parku Linowego.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne wydarzenia mające miejsce na terenie
Parku Linowego, chyba że wypadki te i wydarzenia będą spowodowane z jego wony lub z powodu
jego zaniedbania.
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