REGULAMIN PARKU LINOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA OBSZARZE PARKOWYM ZIELONY LOF W ŚWIDNIKU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszystkie osoby korzystające z Parku Linowego na terenie obszaru parkowego Zielony LOF mają
obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
2. Z Parku Linowego mogą korzystać:
2.1. osoby niepełnoletnie od 10 roku życia lub od 130 cm wzrostu za zgodą i pod nadzorem
rodziców lub opiekuna prawnego,
2.2. osoby niepełnoletnie od 14 roku życia za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego,
2.3. osoby pełnoletnie do maksymalnie 120 kg.
3. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
4. Dorosły nadzorujący to osoba pełnoletnia (rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona),
która prowadzi nadzór nad niepełnoletnim poniżej 14 roku życia podczas jego przejścia przez tory
Parku Linowego; osoba nadzorująca zostaje odpowiednio przeszkolona z zakresu nadzoru nad
dzieckiem i znajduje się w takim miejscu, aby widzieć dziecko podczas pokonywania toru i w razie
potrzeby móc interweniować słownie.
5. Z atrakcji Parku mogą korzystać osoby, które zapoznały się z regulaminem i zrozumiały jego treść,
oraz pomyślnie przeszły szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
Wejście na platformę Parku Linowego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające nie mogą korzystać z Parku Linowego.
Osoby, wobec których obsługa Parku Linowego będzie miała przypuszczenie, że nie spełniają tego
wymagania, mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu obszaru parkowego Zielony LOF.
7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać
ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z Parku Linowego.
8. W Parku Linowym udostępnione są następująca trasa średniozaawansowana przeznaczona dla
osób powyżej 10 roku życia potrafiących samodzielnie poruszać się po trasie.
9. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu nadzorującego teren trasy siatkowej.
10. Wejście na przeszkody Parku Linowego może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez Instruktora
Parku.
11. Przed wejściem na tor przeszkód należy zdjąć biżuterię i inne ozdoby z szyi, rąk i palców aby nie
stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia. Także wszelkie zawieszki na szyję i luźne drobne
urządzenia (telefony komórkowe, odtwarzacze, aparaty fotograficzne itp.), które mogą stanowić
zagrożenie dla użytkownika trasy siatkowej, powinny być zdjęte i przekazane opiekunowi.
12. Zabrania się wnoszenia na trasę Parku Linowego jedzenia i picia.
13. Podczas pokonywania kolejnych przeszkód należy unikać dotykania dłońmi lin stalowych.
14. Zakazuje się skakania po platformach i przeszkodach, biegania po przeszkodach, wspinania na
siatki zabezpieczające, hałasowania , urządzania wyścigów i innych nieodpowiedzialnych zabaw,
używania elementów toru linowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
15. Użytkownik toru linowego zobowiązany jest zgłosić opiekunowi lub innej osobie personelu
wszelkie obawy związane z własnym samopoczuciem lub stanem zdrowia, które mogły by
uniemożliwić pokonywanie przeszkód.

16. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi niebezpieczeństwem wypadku i poważnych urazów.
17. Personel Parku Linowego za nieprzestrzeganie regulaminu może bezwzględnie nakazać
natychmiastowe opuszczenie toru linowego. Osoba wykluczona ma obowiązek opuszczenia toru
przeszkód zgodnie z instrukcjami wydanymi przez personel obszaru parkowego Zielony LOF.
18. Instruktor może odmówić udostępnienia atrakcji obszaru parkowego Zielony LOF (lub ich części)
lub nakazać ich opuszczenie, gdy występują niekorzystne warunki meteorologiczne, które
zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z atrakcji lub istnieje inne potencjalne zagrożenie
dla korzystających z atrakcji obszaru parkowego Zielony LOF bądź dla instruktorów.
19. 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.
20. Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Osoby
cierpiące na choroby mogące zagrażać ich zdrowiu lub życiu w wyniku wysiłku fizycznego, nie
powinny korzystać z tras Parku Linowego.
21. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
Korzystając z atrakcji Parku Linowego uczestnik zabawy jest narażony na kontuzje i urazy, jak przy
rekreacyjnym uprawianiu sportu, za które właściciel Parku Linowego nie ponosi
odpowiedzialności
22. Korzystanie z Parku Linowego odbywa się tylko w godzinach wyznaczonych.
23. Park Linowy nie posiada przechowalni, nie odpowiada za rzeczy wnoszone czy pozostawione bez
nadzoru na jego terenie.
24. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Linowym, w przypadku ich odnalezienia, można
odebrać w Punkcie Obsługi Klienta Parku Avia w terminie do 14 dni.
25. W związku z epidemią koronawirusa, na terenie Parku należy przestrzegać Wytycznych
Bezpieczeństwa przebywania na terenie Parków Linowych.
26. Na terenie Parku Linowego znajdującego się na terenie obszaru parkowego Zielony LOF zabrania
się:
26.1.
palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanego i przeznaczonego do tego
miejsca,
26.2.
wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych oraz innych
substancji odurzających,
26.3.
wynoszenia poza teren Parku Linowego jakichkolwiek przedmiotów stanowiących
własność obszaru parkowego Zielony LOF,
26.4.
zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku Linowego,
26.5.
naruszania lub celowego niszczenia przedmiotów stanowiących własność Parku
Linowego lub obszaru parkowego Zielony LOF,
26.6.
jazdy na rowerach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach.
27. Osoby nieprzestrzegające zaleceń wymienionych w pkt. 26 będą poproszone o opuszczenie
terenu Parku Linowego.
28. Goście Parku Linowego mają obowiązek stosowania się do zaleceń obsługi parku mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Parku Linowym znajdującym się na terenie
obszaru parkowego Zielony LOF w Świdniku.

§2
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Zasady Bezpieczeństwa stanowią integralną część Regulaminu Parku Linowego zlokalizowanym
na obszarze parkowym Zielony LOF.
2. Zalecanym strojem do korzystania z trasy Parku Linowego jest strój sportowy. Należy mieć
świadomość, że w trakcie pokonywania trasy może nastąpić uszkodzenie odzieży (rozdarcie,
poplamienie itp.).
3. Zalecane jest używanie rękawiczek ochronnych.
4. Osoby korzystające z Parku Linowego otrzymują od Instruktora sprzęt zabezpieczający przez
upadkiem z wysokości (uprząż z lonżem i hakiem asekuracyjnym oraz kask).
5. Tylko Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny. Po sprawdzeniu przez Instruktora założonego
sprzętu asekuracyjnego - nie wolno przy nim nic zmieniać.
6. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty należy odpowiednio zabezpieczyć
lub zdjąć, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz innych osób.
7. Osoby noszące długie włosy powinny je spiąć i schować pod kaskiem. Zalecamy stosowanie pod
kaskiem czepków jednorazowych.
8. Trasa Parku Linowego zaczyna się w miejscu oznaczonym kolorową tabliczką z napisem „wejście”.
9. Wejście na trasę może nastąpić tylko po przejściu szkolenia i wyrażeniu zgody przez Instruktora.
10. Użytkownicy Parku Linowego pokonują trasę samodzielnie, dbając o własne bezpieczeństwo oraz
bezpieczeństwo osób niepełnoletnich będących pod ich opieką.
11. Podczas pokonywania tras w Parku Linowym - nie dotykamy rękoma lin stalowych - grozi to
skaleczeniem.
12. Hak lonży asekuracyjnej należy wpinać na początku trasy.
13. HAK LONŻY NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ PONIŻEJ WYSOKOŚCI PASA.
14. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
15. Na trasie między platformami może znajdować się tylko 1 osoba. Następna osoba może
rozpocząć wchodzenie na przeszkody dopiero, gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie
się na następnej platformie.
16. W trakcie przechodzenia trasy w Parku Linowym należy zachowywać się spokojnie, nie huśtać na
przeszkodach, nie skakać na platformach.
17. W przypadku utraty sił lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających dalsze pokonywanie
trasy, należy niezwłocznie wezwać obsługę Parku Linowego, która udzieli pomocy w bezpiecznym
sprowadzeniu na ziemię.
18. Użytkownicy Parku Linowego mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i w trakcie
pokonywania tras MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.
19. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy pracownikom
obsługi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje i skargi należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta Parku Avia, pocztą elektroniczną na
adres biuro@parkavia.pl lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie
www.parkavia.pl.

2. Sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Miejskiego
Klubu Sportowego Avia Świdnik Sp. z o.o. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@aviaswidnik.pl .
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w widocznym miejscu w pobliżu wejścia na Park
Linowy oraz na stronie www.parkavia.pl.
4. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarządca
Obiektu.
5. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarządcę indywidualnie.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
7. Zarządca zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania postanowień niniejszego
Regulaminu.
8. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem ogólnym
obszaru parkowego Zielony LOF, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
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