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Regulamin Parku Rozrywki
szego parku wyłącznie pod opieką rodziców bądź
opiekunów prawnych.
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń obsługi zarówno przed jak i w trakcie korzystania
z atrakcji. W przypadku celowego ignorowania
instrukcji użytkowania sprzętu oraz wskazówek
pracowników obsługi, zostaną Państwo wykluczeni z udziału, bez prawa do roszczeń o zwrot
uiszczonej opłaty za bilet.
Korzystanie z atrakcji jest możliwe tylko po
zakupieniu biletu/karnetu.
Podczas korzystania z atrakcji i pokazów, zabrania się jedzenia i picia.
Korzystanie z obiektów przeznaczonych do
zabaw jest możliwe, jedynie po zdjęciu obuwia,
w rajstopach bądź skarpetkach.
W przypadku występowania silnego wiatru,
słabej widoczności, burzy i innych gwałtownych
zjawisk atmosferycznych, mając na względzie
bezpieczeństwo gości, zastrzegamy sobie prawo
do unieruchomienia wybranych atrakcji lub urządzeń.
Zabrania się korzystania z atrakcji niezgodnie
z jej przeznaczeniem, a w szczególności wspinania się, podchodzenia zbyt blisko, opierania się
o sprzęt.
Niedozwolone jest korzystanie z usług parku
w stanie nietrzeźwym - po spożyciu alkoholu lub
pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Osoby chorujące na epilepsję korzystają
2. KORZYSTANIE Z ATRAKCJI I INFRASTRUKTU- z usług i urządzeń na własną odpowiedzialność.
RY W PARKU ROZRYWKI
Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie na1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Psy wprowadzać można tylko na krótkiej
smyczy i w kagańcu. Psów agresywnych i należących do ras niebezpiecznych, bezwzględnie
wprowadzać nie wolno. Ze względu na higienę nakazuje się właścicielowi (opiekunowi) psa
sprzątnięcie odchodów swojego zwierzęcia
z terenu parku. Pozostałych zwierząt domowych
wprowadzać nie wolno.
Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów
przeciwpożarowych. W szczególności zabrania
się wzniecania ognia.
Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz
palenia papierosów.
Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie nasze
atrakcje i urządzenia są monitorowane kamerami.
Na terenie parku należy postępować zgodnie
z zaleceniami pracowników parku.
Na terenie parku zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
b) posiadanie przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (noży, łańcuchów, kastetów),
c) hałasowania i głośnego puszczania muzyki,
d) jeżdżenia na deskorolkach oraz na wszelkiego rodzaju wrotkach,
e) niszczenia urządzeń oraz pozostałej przestrzeni parku

3. OBOWIĄZEK NADZORU
Wszystkim rodzicom i opiekunom zwracamy uwagę na staranne wypełnianie swych obowiązków
nadzoru, gdyż nie możemy ich z tego obowiązku
zwolnić. W ramach tego obowiązku, rodzice oraz
opiekunowie odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych do 16 roku życia.
4. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odpowiadamy wyłącznie za szkody spowodowane błędami i ewidentnymi zaniedbaniami naszych
pracowników. W szczególności nie odpowiadamy
za wniesione do parku przedmioty. Nie odpowiadamy za przedmioty przekazane pracownikom
lub pozostawione w parku z wyłączeniem miejsc
przeznaczonych do przechowywania rzeczy (depozyt) dostępnych w kasie parku za dodatkową
opłatą.
5. PRZEPISY WEWNĘTRZNE
Park Rozrywki jest uprawniony, bez obowiązku wypłacenia odszkodowania, do usunięcia ze
swego terenu osób, które nie posiadają ważnego
biletu lub postępują wbrew przepisom i zarządzeniom. Kto przeszkadza innym gościom, używa
infrastruktury i urządzeń parku wbrew instrukcjom i przepisom oraz nie podporządkowuje się
zaleceniom personelu, może zostać wyproszony
z terenu parku. Roszczenia o zwrot, choćby
cząstkowej ceny za bilet, zostaną oddalone.

Regulamin Parku Linowego
INFORMACJE OGÓLNE
Korzystać z urządzeń Parku Linowego mogą
osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. Dzieci i młodzież za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności
pracownika Parku Linowego.
Park dostosowany jest dla osób o wzroście od
150cm*
Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających zabrania się wstępu do
parku.
Każda osoba chcąca korzystać z Parku Linowego musi kupić bilet wstępu, przejść szkolenie
z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym parku oraz podpisać oświadczenie następującej treści:
Zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego,
przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Uczestniczę
w zajęciach Parku Linowego na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem
alkoholu i innych środków odurzających.
Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku
fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu,
nie powinny korzystać z Parku Linowego.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń
wydawanych przez personel Parku Linowego.
Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku
Linowego osoby nie przestrzegające postanowień
regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.

Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim
zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę
zdrowia lub życia.
Przed wejściem na trasę linową należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć
telefony, biżuterię, okulary itp., spiąć włosy.
Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.
* - osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą
przejść Park Linowy wyłącznie z instruktorem.

jeden, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej, oznaczonej kolorem czerwonym, następnie
przepinamy karabinek na linę stalową prowadzącą do następnej platformy, dopinamy drugi karabinek zamkiem w przeciwną stronę niż poprzedni
i przystępujemy do pokonywania trasy. Na kolejnych drzewach czynności te są powtarzane.
Podczas przepinania możemy dotykać tylko
jednego karabinka. Co najmniej jeden karabinek
musi być zawsze zapięty na którejś z lin.
Do przepinania możemy używać liny-pętli biegnącej wokół drzewa, oznaczonej kolorem czerwonym, karabinek musi być skierowany zamkiem
na zewnątrz (od drzewa).
Przy wejściu na każdy odcinek trasy trzeba
sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.
Przed przystąpieniem do zjazdu tyrolką wpinamy bloczek do liny stalowej, następnie jedną
lonże wpinamy do liny przed bloczkiem a drugą
za nim, następnie obciążamy linę. W razie potrzeby (osoby wysokie) należy zejść na dolny stopień platformy.
Po obciążeniu liny rozpoczynamy zjazd. Podczas zjazdu nie wolno łapać liny stalowej grozi
to obrażeniami dłoni. Po dojechaniu do platformy
łapiemy linę biegnącą przed materacem i przepinamy się do czerwonej pętli.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PARKU LINOWEGO
Osoby chcące korzystać z Parku Linowego
dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości:
uprząż, lonżę asekuracyjną z karabinkami, lonżę z bloczkiem do tyrolki, kask.
Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie
wolno samemu zakładać sprzętu).
Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic
zmieniać.
Wejście i zejście z parku odbywa się z asekuracją górną, wpinamy oba karabinki do pętli
na linie oznaczonej na czerwono i wykonujemy
polecenia instruktora.
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać
zamkami w przeciwne strony.
Przestrzeganie powyższych zasad zapewni
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić uczestnikom Parku Linowego pełne bezpieczy zamek jest zamknięty poprawnie (oglądamy czeństwo.
karabinek).
Na platformie może znajdować się jedna osoba. Po wejściu na platformę wpinamy najpierw
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Oświadczam, że:
• zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego w Parku Rozrywki,
• przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa
na wysokości jak i na ziemi,
• uczestniczę w zajęciach Parku Linowego na własną odpowiedzialność,
• wiem o zakazie wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających.
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