
 

REGULAMIN OGÓLNY OBSZARU PARKOWEGO ZIELONY LOF W ŚWIDNIKU 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Obszar parkowy AVIA (zwany dalej obszarem parkowym Zielony LOF lub Obiektem) zlokalizowany przy 

Alei Lotników Polskich i ul. Strażackiej w Świdniku, objęty jest projektem Zielony LOF (Lubelski Obszar 

Funkcjonalny), a jego zarządcą jest Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o. o. (zwany dalej Zarządcą). 

2. Obszar parkowy Zielony LOF czynny jest w wyznaczonych dniach i godzinach, o których informacje na 

bieżąco są udostępniane na stronie internetowej www.parkavia.pl, za wyjątkiem: 

2.1. Dni i organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych, 

2.2. Dni wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw technicznych. 

3. W skład obszaru parkowego Zielony LOF wchodzą: 

3.1. park linowy zawieszony na wysokości 4,00m nad ziemią, składający się z 11 przeszkód  

(szachownicę, ruchomy most, pojęczą sieć, siatkę poziomą, podwójne skakanki, strzemiona, most 

linowy, drabinki, belki V, pionowe liny, falochron) i 12 platform. Wyposażony w system asekuracji 

alpinistycznej, 

3.2. ścianka do boulderingu o wysokości 4,00 m n.p.t. z nawierzchnią bezpieczną wykonaną na bazie 

okrągłego żwiru płukanego o warstwie 50 cm, 

3.3. plac zabaw naturalny o nawierzchni bezpiecznej piaskowej 230m2 oraz syntetycznej 70m2, 

wyposażony w mostek linowy, drabinkę poziomą, mostek ruchomy, przeplotnię, drabinkę linową, 

balans, bujak na sprężynie rowerek, huśtawkę, pieńki,  

3.4. tężnia solankowa wolnostojąca, jednokondygnacyjna w kształcie okręgu o średnicy 17 m, o 

konstrukcji drewnianej wypełnionej gałązkami tarniny, o wysokości do 4,6m, 

3.5. plac piknikowy, 

3.6. teren rehabilitacyjno-rekreacyjny wyposażony w drążek z pierścieniami, martwy ciąg, ławeczkę, 

drabinkę, zestaw do podciągania, platformę, sztangę, zestaw do pompek, płotki,  

3.7. plac sprawnościowy wyposażony w urządzenia do gier: dwa pojedyncze stoły do gry w szachy, 

warcaby i karty, pojedynczy stół do gry w szachy i chińczyka, oraz stół do tenisa stołowego, 

3.8. ogródek botaniczny z nasadzeniami rzadkich i chronionych roślin oznakowanych tabliczkami 

informacyjnymi, 

3.9. zdrój wody pitnej,  

3.10. mała architektura tj. pergola z konstrukcji drewnianej, ławki z oparciami i bez oparć, 

3.11. budynek toalet publicznych o wymiarach 10,8x 6,5m, złożone z pomieszczenia socjalnego, 

toalety męskiej, damskiej oraz dla osób niepełnosprawnych, 

3.12. ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. 

4. Każda osoba korzystająca z usług Obiektu obszaru parkowego Zielony LOF jest zobowiązana do 

zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu oraz wszystkich Regulaminów obowiązujących na 

terenie obszaru parkowego Zielony LOF, które określają szczegółowe zasady korzystania z 

poszczególnych części i urządzeń Obiektu. Regulaminy stanowiskowe są dostępne na terenie Obiektu 

oraz na stronie internetowej www.parkavia.pl. 

5. Wejście na teren obszaru parkowego Zielony LOF oznacza, że osoba korzystająca z usług oferowanych na 

jego terenie zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi Regulaminami obowiązującymi  

na terenie  obszaru parkowego Zielony LOF, zaakceptowała ich treść oraz zobowiązała się do ich 

stosowania. 

http://www.parkavia.pl/


 

6. Każda osoba korzystająca z atrakcji na obszarze parkowym Zielony LOF zobowiązana jest bezwzględnie 

przestrzegać przepisów bhp i p. pożarowych.  

7. Zarządca dokłada należytej staranności dla utrzymania obszaru parkowego Zielony LOF, wszystkich jego 

stref, wyposażenia i atrakcji, oraz udostępnionego sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne 

użytkowanie. 

8. Zarządca obszaru parkowego Zielony LOF może czasowo ograniczyć wejście na jego teren z powodu 

okoliczności uzasadniających podjęcie takich decyzji np. wypadek, awaria. 

9. Zarządca obszaru parkowego Zielony LOF nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w 

każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji czy 

napraw, lub też wyłączeń poszczególnych stref w wyniku wprowadzenia obostrzeń i zakazów 

wynikających z wyjątkowych okoliczności takich jak sytuacja epidemiologiczna. Każda osoba zamierzająca 

skorzystać z usług obszaru parkowego Zielony LOF może uzyskać informację w Punkcie Obsługi Klienta 

Parku Avia o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, 

co do korzystania z usług obszaru parkowego Zielony LOF, mimo występujących ograniczeń, nie może 

stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Zarządcy.  

§2 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBSZARU PARKOWEGO ZIELONY LOF W ŚWIDNIKU 

1. Wstęp na teren obszaru parkowego Zielony LOF mają osoby dorosłe i dzieci bez względu na wiek. Wstęp 

może odbywać się indywidualnie, bądź w grupach zorganizowanych. Wstęp na teren obszaru parkowego 

Zielony LOF jest bezpłatny. 

2. Dzieci, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać na terenie 

obszaru parkowego Zielony LOF jedynie pod ustawiczną opieką i nadzorem pełnoletnich opiekunów. 

Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby, odpowiadają za ich 

bezpieczeństwo oraz szkody przez nie wyrządzone. W sytuacji, gdy wiek dziecka budzi wątpliwość, 

obsługa obszaru parkowego Zielony LOF jest zobowiązana do weryfikacji daty urodzenia na podstawie 

okazanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

3. Pracownik Zarządcy jest uprawniony do odmowy wstępu osobie, która w jego przekonaniu jest 

agresywna, używa wulgaryzmów, obraża obsługę, bądź też może być pod wpływem alkoholu albo innych 

środków odurzających.  

4. Obszar parkowy Zielony LOF należy opuścić na 10 min przed zamknięciem Obiektu. 

5. Osoby przebywające na obszarze parkowym Zielony LOF przyjmują do wiadomości, że amatorskie 

uprawianie sportu i w tym korzystanie z atrakcji w postaci parku linowego, ścianki wspinaczkowej i 

innych, wiąże się z ryzykiem urazów ciała, jak między innymi zadrapań, skaleczeń, czy stłuczeń. 

6. Korzystanie z atrakcji obszaru parkowego Zielony LOF odbywa się na własne ryzyko użytkowników. 

Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po 

konsultacji ze swoim lekarzem). 

7. Osoby przebywające na terenie obszaru parkowego Zielony LOF zobowiązane są do zachowania należytej 

staranności w celu ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, a w 

szczególności: 

7.1. zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Regulaminami stanowiskowymi oraz  zainstalowanych w 

nim urządzeń i ich przestrzegania, 

7.2. stosowania się do znaków informacyjnych, znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenie 

obszaru parkowego Zielony LOF, 



 

7.3. stosowania się do poleceń pracowników obszaru parkowego Zielony LOF, a także komunikatów 

podawanych przez głośniki, 

7.4. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności 

ogólnej oraz stanu zdrowia, 

7.5. używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i 

zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia, 

7.6. bezzwłocznego informowania pracowników obszaru parkowego Zielony LOF, o zaistniałym 

wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i 

innych osób, 

7.7. przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, 

7.8. przestrzegania porządku, czystości i estetyki na terenie obszaru parkowego Zielony LOF i w jego 

bezpośrednim otoczeniu. 

 

§3 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higieny i bezpieczeństwa, osobom znajdującym się na 

terenie obszaru parkowego Zielony LOF nie wolno: 

1.1.  korzystać z parku linowego bez zezwolenia pracownika obszaru parkowego Zielony LOF. Dotyczy 

również sytuacji w trakcie wystąpienia awarii oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 

1.2.  korzystać z obszaru parkowego Zielony LOF po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych 

podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren obszaru parkowego Zielony LOF, 

1.3.  spożywać alkoholu na terenie obszaru parkowego Zielony LOF, 

1.4.  wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów, 

1.5.  zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników 

obszaru parkowego Zielony LOF, 

1.6.  wszczynać fałszywych alarmów, 

1.7.  wykonywać czynności niezgodne z regulaminami poszczególnych atrakcji obszaru parkowego 

Zielony LOF tj. parku linowego, ścianki boulderingowej, placu sprawnościowego oraz placu zabaw, 

1.8.  zaśmiecać i zanieczyszczać teren obszaru parkowego Zielony LOF, 

1.9.  niszczyć urządzeń i wyposażenia obszaru parkowego Zielony LOF, 

1.10. korzystać ze sprzętu elektronicznego w sposób zakłócający przebywanie na terenie obszaru 

parkowego Zielony LOF innym użytkownikom, 

1.11. palić tytoniu, w tym e-papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, 

1.12. wprowadzać zwierząt na teren urządzeń i obiektów parku takich jak park linowy, ścianka 

boulderingowa, plac zabaw, plac sprawnościowy,  

1.13. korzystać z rolek do jazdy, rowerów, oraz innych przedmiotów w sposób utrudniający 

komunikację na obszarze parkowym Zielony LOF, 

1.14. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza wyznaczonymi miejscami oraz wyrzucać śmieci w 

miejscach do tego niewyznaczonych. 

2. Naruszenie któregokolwiek z postanowień wymienionych w ust. 1 może skutkować koniecznością 

opuszczenia obszaru parkowego Zielony LOF, odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkodę 



 

spowodowaną nieprzestrzeganiem zasad Regulaminu, jak również podjęciem przez Zarządcę innych 

kroków przewidzianych prawem. 

 

§4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Osoby niszczące urządzenia lub sprzęt będący własnością obszaru parkowego Zielony LOF ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub ich opiekunowie.  

2. Osoby przebywające na terenie obszaru parkowego Zielony LOF i naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także osoby 

niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników 

obszaru parkowego Zielony LOF, mogą zostać usunięte z terenu obszaru parkowego Zielony LOF, 

niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminów obowiązujących na terenie obszaru 

parkowego Zielony LOF  odpowiedzialność ponosi sprawca.  

4. Nieznajomość niniejszego oraz pozostałych Regulaminów nie zwalnia osoby korzystającej z usług obszaru 

parkowego Zielony LOF z odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania ze świadczonych 

usług. 

5. Rzeczy znalezione na terenie obszaru parkowego Zielony LOF należy niezwłocznie przekazać do Punktu 

Obsługi Klienta w budynku Park Avia. Wydanie właścicielowi rzeczy znalezionych nastąpi po ich 

identyfikacji przez pracownika Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego – PARK AVIA  . Do rzeczy 

znalezionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2019. 

908. t.j.) 

6. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać w Punkcie Obsługi Klienta Parku Avia.  

7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obszaru parkowego Zielony 

LOF. 

 

§5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, tel. (81) 524 41 83 maila: biuro@parkavia.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@avia-swidnik.pl 

3. Wizerunek osób przebywających na terenie obszaru parkowego Zielony LOF może zostać utrwalony na 

dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów 

istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, telewizji video, Internetu, 

materiałów reklamowych. 

4. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za które Zarządca nie 

może ponosić odpowiedzialności. Dane te są przetwarzane w uzasadnionym interesie na podstawie art.6 

ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE RODO. Wejście na teren 



 

obszaru parkowego Zielony LOF  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. W przypadku 

nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie obszaru parkowego Zielony LOF. 

5. Zarządca utrwala na nośnikach elektronicznych przebieg funkcjonowania obszaru parkowego Zielony 

LOF, zajęć i imprez sportowych jak i wszystkiego, co dzieje się na terenie obszaru parkowego Zielony LOF 

w okresie przebywania na jego terenie osób indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji 

oraz promocji lub reklamy działania obszaru parkowego Zielony LOF. 

6. Wizerunek osób przebywających na terenie może zostać utrwalony przez monitoring wizyjny, którego 

zasady opisane zostały Regulaminie funkcjonowania monitoringu . Wejście na teren obszaru parkowego 

Zielony LOF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na w/w działania. Wizerunek może być również 

utrwalony i rozpowszechniony przez inne osoby przebywające na terenie obszar parkowego Zielony LOF , 

za które Zarządca nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku nie wyrażenia zgody nie należy 

przebywać na terenie obszaru parkowego Zielony LOF . 

7. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych 

osób, a nie samej działalności i ew. dowodu na zaistniałe zdarzenia podczas przebywania na nim osób 

fizycznych, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda. 

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także na 

dalsze ich udostępnianie np. do prasy lub mediom społecznościowym lub sponsorom czy 

współorganizatorom imprez organizowanych na terenie obszaru parkowego Zielony LOF   jest całkowicie 

dobrowolne. 

9. Każda osoba fizyczna przebywająca na terenie obszaru parkowego Zielony LOF przyjmuje do wiadomości, 

że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując 

swoje żądanie do Zarządcy z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli 

dane, szczególnie wizerunkowe, zostały przekazane np. mediom społecznościowym, to po odwołaniu 

zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości 

żądania usunięcia, jeżeli utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu 

zakończenia tej sprawy. 

10. Zarządca nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywany przez inne osoby obecne na 

terenie obszaru parkowego Zielony LOF bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego 

Regulaminu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym osobom bez ich 

zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie. 

11. Zakazuje się wykonywania jakichkolwiek zdjęć, nagrywania filmów i zbierania jakichkolwiek danych 

osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na terenie obszaru parkowego Zielony LOF  

w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach. 

12. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej www.avia-swidnik.pl. 

 

§6 

MONITORING 

1. Teren obszaru parkowego Zielony LOF  objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Nagrania z kamer 

mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Klientów, którzy nie stosują się 

do regulaminu oraz instrukcji. Zarządca gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób 

nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

2. Wejście na teren obszaru parkowego Zielony LOF oznacza wyrażenie zgody na monitorowanie jej pobytu 

na terenie obszaru parkowego Zielony LOF oraz na wykorzystywanie materiałów w ten sposób 

powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu usługi oraz zgodności zachowania osoby z niniejszym 

Regulaminem. 



 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach 

publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa Klientów i pracowników na terenie 

obszaru parkowego Zielony LOF na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020r. 

poz. 713) oraz art. 22(2) Kodeks pracy   

4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 21 dni. 

5. Odbiorcami danych osobowych osób przebywających na terenie obszaru parkowego Zielony LOF  będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

6. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obiektach PARK AVIA dostępny jest na terenie 

Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego – PARK AVIA oraz na stronie internetowej www.parkavia.pl. 

 

 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zabrania się prowadzenia na terenie obszaru parkowego Zielony LOF bez zezwolenia Zarządcy 

jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i 

usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług. 

2. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Zarządca 

obszaru parkowego Zielony LOF. 

3. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarządcę indywidualnie.  

4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

5. Zarządca zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

 


