REGULAMIN PARKU LINOWEGO TOPORNIA
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Z parku linowego Topornia mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności
prawnych, oraz ( wyłącznie za pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) osoby niepełnoletnie
lub osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych .Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na
korzystanie z Parku Linowego przez osobę niepełnoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do
czynności prawnych można otrzymać od obsługi Parku Linowego .
Dane osobowe wpisywane na liście wstępu wykorzystywane są tylko w celu przejścia toru Parku
Linowego Topornia i służą do akceptacji niniejszego regulaminu, a w danym dniu tuż po zamknięciu Parku
Linowego są niszczone. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel
Parku LINOWEGO Topornia
Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z
regulaminem , wpisaniu się na Listę Wstępu Parku uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia
z zasad bezpieczeństwa obowiązującym w Parku Linowym Topornia.
Szkolenie przeprowadzane jest wyłącznie przez obsługę Parku linowego.
Rodzic lub opiekun wraz z dzieckiem
ma obowiązek cały czas uczestniczyć w szkoleniu z zasad
bezpieczeństwa Parku Linowego.
Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia
wynikającego z
nierespektowania porad i nieprzestrzegania regulaminu.
Rodzic lub opiekun ma obowiązek cały czas kontrolować (utrzymywać kontakt głosowy i wzrokowy z
dzieckiem) w czasie pokonywania przez niego konkurencji w Parku Linowym, może to zrobić z ziemi
lub przechodzić wraz z dzieckiem aktywności na wysokości.
Korzystanie z Parku linowego jest dobrowolne i na własna odpowiedzialność , korzystający z parku
zobowiązany jest we własnym zakresie ubezpieczyć się .
Zakaz wstępu i korzystania z aktywności Parku Linowego bez zgody obsługi.
Teren Parku Linowego może być monitorowany.
Osoby chcące korzystać z parku Linowego zobowiązane są do podpisania oświadczenia .
Osoby , które spożywały alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na
teren Parku Linowego .
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne , które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich
zdrowiu nie mogą korzystać z Parku Linowego.
Osobom które w trakcie pokonywania atrakcji Parku Linowego zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą
zwracane koszty wstępu.
Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.
Obsługa Parku może w każdej chwili zażądać opuszczenia terenu Parku Linowego , przez osobę która
naruszy niniejszy regulamin, zasady bezpieczeństwa lub polecenia pracowników obsługi, jak również w
przypadku zmiany warunków pogodowych (opady , silny wiatr)
wymagające tego względy
bezpieczeństwa . Takiemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia , w szczególności zwrot
opłaty za skorzystanie z Parku Linowego.
Rozpoczęcie korzystania z Parku Linowego następuje wyłącznie z pierwszej platformy każdej trasy w
obecności pracownika Parku Linowego.
Właściciel parku linowego nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia garderoby.
Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas przechodzenia przez przeszkody Parku Linowego uczestnik lub
opiekun dziecka powinien zgłosić obsłudze w momencie zdarzenia najpóźniej w monecie zdejmowania
sprzętu asekuracyjnego. W przypadku nie dokonana tego właściciel Parku Linowego uznaje, że podczas
przechodzenia przez Park Linowy Topornia nie zaistniało żadne zdarzenie.
Zasady bezpieczeństwa zapisane poniżej stanowią integralna część niniejszego regulaminu.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYCH TOPORNIA:
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Osoby chcące korzystać z Parku Linowego musza otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości.
Sprzęt asekuracyjny zakłada użytkownikowi tylko pracownik obsługi Parku Linowego.
Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim .
W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi : uprząż , lonża asekuracyjna wraz z 2 karabinkami oraz kask.
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Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny je zabezpieczyć tak , aby nie stwarzały one zagrożenia
ich zdrowia lub życia.
Przedmioty ostre jak noże itp. Oraz takie które podczas przejścia trasy Parku Linowego mogą zostać
utracone , należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę parku.
Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask .
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić , czy zamek został poprawnie zamknięty.
Podczas przechodzenia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między
rękami idącego.
Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi
karabinek do liny asekuracyjnej oznaczonej czerwoną taśmą.
Na jednej platformie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół drzewa oznaczonej
kolorem czerwonym.
Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to , aby karabinek był wpięty zamkiem
na zewnątrz ( od drzewa).
Przed wejściem na kolejna przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
Na przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się
spokojnie, nie skakać
po
przeszkodach , nie biegać , nie hałasować .
Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
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.
Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu z regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku
Linowego
Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli asekuracyjnej oplecionej
wokół drzewa drugi zaś wpiąć w bloczek zamontowany na linie stalowej w punkt oznaczony czerwoną
taśmą . Dopiero później odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół drzewa i dopiąć go do punktu
oznaczonego czerwona taśmą zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
Podczas zjazdu na linie (tyrolka) nie wolno dotykać rękami liny stalowej .
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