REGULAMIN PARKU LINOWEGO
1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
3. Trasy przygotowane są dla osób, które samodzielnie potrafią wpiąć się do asekuracji i nie mają
problemu z poruszaniem się po przeszkodach.
4. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z
regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia na naziemnej ścieżce edukacyjnej z zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
5. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z
atrakcji w Parku Linowym.
6. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z
biletem wstępu do Parku Linowego.
7. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora
Parku.
8.Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać
zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
9. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
10. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w "Parku Linowym" :
Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny. 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 oraz
elementy parku.
Podczas wchodzenia po przeszkodach pionowych na Park Linowy należy bezwzględnie wpinać
obydwa karabińczyki w czerwone pętle, tak aby znajdowały się powyżej linii barków. Prawidłowe
wpięcie w liny asekuracyjne polega na wpięciu obydwu karabinków zamkami w przeciwną stronę do
pętli na końcu liny. Po wspięciu się na platformę należy pojedynczo przepiąć karabinki na liny
stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi
karabinek do liny asekuracyjnej. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
Na ostatniej przeszkodzie do liny asekuracyjnej oznaczonej kolorem niebieskim należy wpiąć bloczek
do zjazdu. Track a następnie za nim karabińczyki w sposób opisany wyżej. Następnie należy usiąść na
krawędzi podestu, i trzymając się za lonże zjechać na dół, na końcu zjazdu znajduję się podest z
materacem na którym zatrzymujemy się (park Sieraków) lub zakończony jest spokojnym
wyhamowaniem i zatrzymaniem się nad ziemią. (park Rogoźno) .
Podczas zjazdu należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając Traca wypinamy go oraz
karabińczyki.
Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i
huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba, a na podeście max. dwie osoby.
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się pod trasą parku i w pobliżu zjazdów. W przypadku
utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać o
sługę, która sprawnie zostanie sprowadzona na ziemię.
11. 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.
12. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności.
13. Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa grozi wydalenie z parku linowego.

