REGULAMIN PARKU LINOWEGO STOLËM
1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności
może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu warunków
uczestnictwa, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez
instruktora.
2. Każdy uczestnik samodzielnie pokonuje trasy na swoją odpowiedzialność.
3. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo oraz osób niepełnoletnich,
które ma pod swoją opieką.
4. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim
nic zmieniać.
Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego polega na
samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie
będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien wchodzić na urządzenia parku.
5. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie
trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, a zostanie się sprawnie sprowadzonym na
ziemię. W takim przypadku właściciel parku nie zwraca pieniędzy za bilet.
6. Rezygnację rozumie się jako zakończenie programu. Ponowne wejście na trasę jest
równoznaczne z wykupieniem nowego biletu i rozpoczęcie trasy od początku.
7. Trasa Parku Linowego zaczyna się na stracie, kończy na mecie. Nie ma możliwości
omijania wybranych przeszkód.
8. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać
po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować, nie huśtać się na elementach do tego
nieprzeznaczonych. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.
9. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia
instruktorów.
10. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować się
instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które
organizator nie odpowiada!
11. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem stwarzać
zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
12. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria: * Trasa
wysoka i zjazdowa minimalny wiek 12lat, wzrost minimum 140cm, * Trasa dla dzieci
minimalny wiek 6lat, wzrost minimum 110cm.. Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć pisemne
oświadczenie prawnego opiekuna. Opiekun po podpisaniu oświadczenia ponosi
odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, która porusza się po Parku Linowym.
13. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem
alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę
organizmu. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu
i palenie tytoniu.
14. Na teren parku zabrania się wprowadzania zwierząt.

15. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z
karabinkami, bloczek i kask.
16. Zakazuje się używania sprzętu obcego pochodzenia.
17. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć
całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik
zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą
wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń lub
elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.). Osoby o
długich włosach zobowiązane są do ich spięcia lub schowania pod kask.
18. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
19. Bloczek zakładamy tylko na liny oznaczone kolorem niebieskim, a karabinki lonży
asekuracyjnej, w pętle koloru czerwonego i czarnego, karabinek wpinamy zamkami w dwie
przeciwne strony.
20. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
21. Po dojściu do platformy należy przepiąć się do pętli oznaczonej kolorem czerwonym lub
kolejnej liny asekuracyjnej z czarną opaską na jej początku. Przepinanie musi bezwzględnie
przebiegać pojedynczo tzn. najpierw wypinamy pierwszy karabinek i wpinamy do czerwonej
pętli, a dopiero potem przepinamy drugi karabinek. Jest to podstawowa zasada
bezpieczeństwa, według której nie może dojść do sytuacji, w której uczestnik w jednym
momencie ma wypięte dwa karabinki z lin lub pętli asekuracyjnych.
21. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka. Chwytanie w czasie
zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
22. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia
asekuracji.
23. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi Parku wszelkie zastrzeżenia,
wątpliwości, uwagi zarówno, co do stanu technicznego jak i wyposażenia Parku Linowego.
24. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
25. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
28. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy
personelowi Parku.
29. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności
materialnej i karnej.
30. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z
terenu Parku Linowego.
31. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i
interpretacja przepisów należy do obsługi Parku Linowego.
32. Za niewykorzystane bilety wstępu zwrot pieniędzy nie przysługuje.
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