REGULAMIN
PARKU LINOWEGO „RADOCHA”

Korzystanie z Parku Linowego „Radocha” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Atrakcje znajdujące się w Parku Linowym „Radocha” to wysokościowy system platform i przeszkód linowych
zainstalowanych na drzewach.
Ten typ aktywności jest skierowany do osób wykazujących się odpowiednimi warunkami fizycznymi i
psychicznymi, pozwalającymi na praktykowanie tego typu aktywności, zgodnie z
wymogami
bezpieczeństwa ustalonymi przez właściciela Parku.
Podstawowa zasada bezpiecznego korzystania z urządzeń 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.
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Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie - za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną w obecności pracownika Parku. Zgoda taka zachowuje
swoją ważność do zamknięcia Parku w dniu, w którym została złożona.
Korzystanie z urządzeń Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na
przeszkody Parku należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej
dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba korzystająca z urządzeń Parku podejmuje
to ryzyko w imieniu własnym oraz osób niepełnoletnich, jeśli wyraziła zgodę na korzystanie przez
nie z urządzeń Parku.
Osoby, które spożyły alkohol lub znajdują się pod wpływem innych środków odurzających
obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzeń w Parku Linowym. Zakaz spożywania alkoholu i
używania innych środków odurzających obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Parku,
także te, które nie korzystają z urządzeń Parku.
Trasy Parku przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu, pozostałe osoby
mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Decyzję
dotyczą wejścia na trasy Parku osób o wzroście niższym, niż 110 cm podejmuje personel Parku.
Instalacje są przewidziane dla osób o maksymalnej wadze 120 kg.
Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób niepełnoletnich, które ma
pod swoją opieką.
Wejście na trasę w Parku Linowym możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym:
 zapoznaniu się z Regulaminem Parku,
 zakupie biletu wstępu,
 podpisaniu stosowanego oświadczenia lub wyrażeniu zgody na skorzystanie z urządzeń
Parku przez osobę niepełnoletnią,
 zabezpieczeniu kieszeni przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów takich,
jak telefony, biżuteria, okulary itp. oraz zdjęciu biżuterii,
 założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego,
 przejściu przeszkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku,
 wyrażeniu zgody przez instruktora Parku na wejście na trasę.
Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Parku.
W razie rezygnacji z uczestnictwa ze wszystkich lub z części atrakcji z przyczyn zależnych od
uczestnika (np. złe samopoczucie) Park nie zwraca pieniędzy za bilety.
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego. Ograniczenie to dotyczy
także kobiet będących w ciąży oraz osób cierpiących na lęk wysokości.
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11. Każda osoba korzystająca z urządzeń Parku Linowego musi bezwzględnie stosować się do
informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz poleceń wydawanych przez
personel Parku. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki będące następstwem
niestosowania się do powyższych oraz nieprzestrzegania Regulaminu.
12. Obsługa Parku ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego (bez zwrotu opłaty za wstęp) osoby
nie przestrzegające postanowień regulaminu lub poleceń obsługi.
13. Korzystający z urządzeń Parku nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę
zdrowia lub życia.
14. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy obsłudze Parku.
15. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Parku Linowego.
16. Po przejściu tras i wykorzystaniu biletu nie wolno samodzielnie zdejmować sprzętu
asekuracyjnego. Należy udać się do miejsca, w którym instruktor założył sprzęt asekuracyjny i
umożliwić mu zdjęcie sprzętu.
17. Niszczenie i uszkadzanie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności
prawnej.
18. Obsługa Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
19. Właściciel parku zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie
w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia, mogącego
zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, burza, silny wiatr itp.).
20. Nie wolno samowolnie wchodzić na instalacje Parku Linowego poza godzinami otwarcia Parku. Park
nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnego wypadku, będącego następstwem złamania
niniejszego zakazu.
21. Zasady bezpieczeństwa w Parku Linowym:
 Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt asekurujący
chroniący przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz
kask).
 Tylko instruktor zakłada i zdejmuje sprzęt asekuracyjny. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego
niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 Osoby usiłujące pokonywać trasy Parku Linowego bez sprzętu zabezpieczającego przed
upadkiem z wysokości lub używające go niezgodnie z zasadami zostaną wykluczone z dalszego
korzystania z urządzeń Parku.
 Jeżeli sprzęt asekurujący zostanie zdjęty lub dokonane zostaną przy nim jakiekolwiek zmiany niezależnie od powodu (np. potrzeba oddalenia się), przed powrotem na trasę należy go oddać
do sprawdzenia instruktorowi Parku.
 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 związać je i schować pod kaskiem, aby nie wkręciły się w
bloczki i inne elementy urządzeń parku.
 Wejście na trasę Parku zaczyna się od wpięcia karabinków do pierwszej liny asekuracyjnej.
Obydwa karabinki mogą zostać odpięte dopiero po przejściu całej trasy i zejściu na ziemię.
 W trakcie pokonywania trasy Parku Linowego należy być zawsze wpiętym do liny asekuracyjnej
przynajmniej jednym karabinkiem.
 Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
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 Przemieszczając się na kolejne przeszkody, należy:
 wypiąć jeden karabinek i natychmiast zapiąć go na kolejnej linie asekuracyjnej oraz
sprawdzić, czy został dobrze zapięty,
 Wypiąć drugi karabinek i natychmiast zapiąć go na kolejnej linie asekuracyjnej oraz
sprawdzić, czy został dobrze zapięty.
 Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 Punkty wpięć na linie asekuracyjnej oznaczone są kolorem czerwonym.
 Jeśli na linie asekuracyjnej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też żółty
kolor oznacza to, że należy:
 przypiąć do liny asekuracyjnej bloczek zjazdowy tak, by lonża nie była skręcona,
 wypiąć jeden karabinek i natychmiast zapiąć go na linie asekuracyjnej za bloczkiem
zjazdowym oraz sprawdzić, czy został dobrze zapięty, a lonża nie jest skręcona,
 wypiąć drugi karabinek i natychmiast zapiąć go na linie asekuracyjnej za bloczkiem oraz
sprawdzić, czy został dobrze zapięty, a lonża nie jest skręcona.
 Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się obiema rękami tylko lonży bloczka. Trzymanie
rąk w innym miejscu grozi poważnym skaleczeniem!
 Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby
zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką
dodatkowej liny lub pętli oznaczonej kolorem czerwonym, aby nie odjechać od podestu. Nie
wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wolno wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i odjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać, aż
się zatrzymamy, a następnie odwrócić tyłem do kierunku jazdy, chwycić liny zjazdowej i
dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu
asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do liny asekuracyjnej,
następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży. Jako ostatni wypinamy
karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do liny asekuracyjnej.
 Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie
znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 Podczas przechodzenia przez Park Linowy nakazany 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. Następna osoba może
rozpocząć wchodzenie na instalację dopiero, gdy idący z przodu uczestnik zejdzie z przeszkody
i znajdzie się na następnej platformie.
 Na platformie mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą
parku i w pobliżu zjazdów.
 W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy
należy wezwać obsługę Parku Linowego.
 Pokonywanie parku linowego w nieodpowiednim obuwiu (buty na obcasach, buty z kolcami)
jest niedopuszczalne, gdyż stwarza zagrożenie i może powodować zniszczenia urządzeń Parku.
23. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzja należy do obsługi
Parku Linowego. Obsługa Parku Linowego dokonuje interpretacji niniejszego Regulaminu.
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