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Regulamin Parku Linowego
Trasa alpinistyczna
1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie
uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu oraz
korzystająca z obiektu, podejmuje to ryzyko.
3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć
problem z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy
przygotowywane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie
mniejszym niż 120 cm.
4. Osoby o niższym wzroście dla swojego bezpieczeństwa mogą korzystać z parku linowego także po
zastosowaniu specjalnych atestowanych taśm przedłużających.
5. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o
wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci.
Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie
opadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
6. Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku
linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą – ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 – 8 lat
muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.
7. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem, 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.
8. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich
zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
10. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:
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 bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający

przed upadkiem z wysokości - uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask.
Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny lub zakładany jest pod jego kontrolą.
Instruktor informuje o prawidłowym korzystaniu ze sprzętu asekuracyjnego oraz sposobie pokonywania
atrakcji obiektu.
Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
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.
Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie należy skakać po przeszkodach i
huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.
Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w pobliżu zjazdów.
W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy
wezwać obsługę Parku Linowego.
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 znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

Trasa Maluch
1. Z Trasy Maluch mogą korzystać dzieci od 3-go roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
2. Wejście na Trasę Maluch następuje po wykupieniu biletu wstępu oraz za zgodą obsługi Parku Linowego.
3. Na Trasie Maluch dzieci w wieku do 8 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
4. Podczas przechodzenia przez Trasę Maluch wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i
huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
5. Na pojedynczej atrakcji może znajdować się nie więcej niż troje dzieci. Przy czym dopuszczalne
obciążenie nie może przekroczyć 100 kg.
6. Zabrania się wspinania po siatkach i barierkach.
7. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy wezwać obsługę Parku Linowego.

8. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora.
9. 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.
10. Osoby znajdujące się na terenie Parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.
11. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone usterki elementów atrakcji należy niezwłocznie zgłaszać
pracownikom Parku Linowego.

