
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. 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 podejmuje to ryzyko. 

3. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

regulaminu, przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby 

niepełnoletnie powinny uzyskać 

4. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w 

Parku Linowym. 

5. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku. 

6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu 

lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego. 

7. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku. 

8. 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. 

9. Przed wejściem na przeszkody osoby muszą uzyskać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z 

wysokości(uprząż z lonżami i kask). 

10. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny a po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są 

jakiekolwiek zmiany przy nim. 

11. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby 

nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych osób 

12. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy 

parku. 

13. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty. 

14. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi 

karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków! 

15. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. 

16. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów. 

17. 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. 

18. Niszczenie elementów parku linowego lub sprzętu wypożyczonego przez park jest zakazane pod groźbą 

odpowiedzialności karnej. 

19. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku 

Linowego. 
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