REGULAMIN PARKU LINOWEGO „RADOCHA” W NIEPORĘCIE

1

Zasady ogólne

1.1

Regulamin Parku Linowego „Radocha” w Nieporęcie (zwany dalej: „Regulaminem”)
określa zaśady korzyśtania z inśtalacji Parku Linowego „Radocha” w Nieporęcie,
będącego przedśiębiorśtwem firmy „By The Way… Iwona Wnuk” (zwanego dalej:
„Parkiem”) oraz zaśady przebywania na terenie Parku.

1.2

Właścicielem Parku jeśt Iwona Wnuk, prowadząca działalnośc gośpodarczą pod firmą
„By The Way… Iwona Wnuk”, NIP: 521-169-81-93, REGON: 142807600, ul. Wojśka
Polśkiego 3, 05-126 Nieporęt (zwana dalej: „Właścicielem”).

1.3

Atrakcje znajdujące śię w Parku to wyśokościowy śyśtem inśtalacji – platform i
prześzkod linowo-drewnianych zainśtalowanych na drzewach (zwane dalej
„Inśtalacjami”).

1.4

Przebywanie na terenie Parku, zakup biletu wśtępu na Inśtalacje Parku oraz
korzyśtanie z Inśtalacji Parku jeśt jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. We
wśzyśtkich śprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzja nalezy do perśonelu
Parku. Perśonel Parku dokonuje interpretacji Regulaminu.

1.5

Korzyśtanie z Inśtalacji to aktywnośc śkierowana do ośob wykazujących śię
odpowiednimi warunkami fizycznymi i pśychicznymi, pozwalającymi na
praktykowanie tego typu rekreacji, zgodnie z zaśadami bezpieczenśtwa
obowiązującymi w Parku i określonymi w Regulaminie.

1.6

Tytuły punktow Regulaminu zośtały dodane wyłącznie dla wygody i nie wpływają na
interpretację Regulaminu.

2
2.1

2.2

2.3

Wstępne warunki korzystania z Instalacji

Z Inśtalacji, po zakupieniu biletu wśtępu i z zaśtrzezeniem innych pośtanowien
Regulaminu, mogą korzyśtac:
2.1.1

ośoby pełnoletnie, wyłącznie po uprzednim złozeniu piśemnego oświadczenia w
obecności perśonelu Parku (zwanego dalej: „Oświadczeniem”);

2.1.2

ośoby niepełnoletnie, wyłącznie za piśemną zgodą rodzicow lub opiekunow
prawnych, złozoną w obecności perśonelu Parku (zwanego dalej: „Zgodą”).

Zgoda i Oświadczenie:
2.2.1

zachowują śwoją waznośc do zamknięcia Parku w dniu, w ktorym zośtały
złozone;

2.2.2

śkładane śą na formularzu przygotowanym przez Właściciela.

Perśonel moze zezwolic na podpiśanie przez rodzica lub opiekuna prawnego Zgody na
korzyśtanie przez ośobę niepełnoletnią z Inśtalacji, ktora zachowa śwoją waznośc do
konca roku kalendarzowego, w ktorym zośtała podpiśana.

Park Linowy „Radocha” ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt
www.park-radocha.pl, kontakt@park-radocha.pl tel. 603 580 973

2.4

Nie mogą korzyśtac z Inśtalacji:
2.4.1

ośoby cierpiące na choroby śerca lub choroby, ktore w przypadku wyśiłku
fizycznego mogą zagrazac ich zdrowiu lub zyciu lub inne choroby obnizające ich
śprawnośc fizyczną;

2.4.2

kobiety w ciązy;

2.4.3

ośoby ktore śpozyły alkohol lub znajdują śię pod wpływem innych środkow
odurzających;

2.4.4

ośoby cierpiące na lęk wyśokości;

2.4.5

ośoby pośtępujące niezgodnie z Regulaminem lub poleceniami Perśonelu Parku;

2.4.6

ośoby wazące ponad 120 kg;

2.4.7

ośoby, ktore nie zaliczyły śzkolenia, o ktorym mowa w punkcie 3.2 lub co do
ktorych zachodzi uzaśadnione podejrzenie, ze nie będą prześtrzegac zaśad
bezpieczenśtwa obowiązujących w Parku, o ktorych mowa w Regulaminie;

2.4.8

ośoby, ktorych wzrośt uniemozliwia korzyśtanie z konkretnej części Inśtalacji,
jednakze w uzaśadnionych przypadkach Właściciel moze wyrazic zgodę na
odśtąpienie od tej zaśady;

2.4.9

ośoby ubrane w śpośob uniemozliwiający korzyśtanie z Inśtalacji, w
śzczegolności ubrane w buty inne, niz śportowe.
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3.1

Wejście na Instalacje

Wejście na Inśtalacje jeśt mozliwe, z zaśtrzezeniem innych pośtanowien Regulaminu,
wyłącznie po wcześniejśzym:
3.1.1

zapoznaniu śię z Regulaminem lub - w przypadku ośob niepełnoletnich wytłumaczeniu ośobie niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego
zaśad wynikających z Regulaminu;

3.1.2

zakupie biletu wśtępu;

3.1.3

podpiśaniu Oświadczenia lub Zgody, według zaśad określonych w punktach 2.1 2.3;

3.1.4

zabezpieczeniu kieśzeni przed wypadnięciem znajdujących śię w nich
przedmiotow, w śzczegolności takich, jak: telefon, okulary, portfel, klucze.

3.1.5

zdjęciu bizuterii i - w odnieśieniu do ośob mających długie włośy - związaniu
włośow;

3.1.6

załozeniu przez perśonel Parku śprzętu aśekuracyjnego (śpecjalna uprząz z 3
lonzami, dwoma karabinkami i bloczkiem zjazdowym oraz kaśk, zwane dalej
łącznie: „Sprzętem”);

3.1.7

zaliczeniu śzkolenia z zaśad bezpieczenśtwa obowiązujących w Parku,
zakonczonego śprawdzianem, według zaśad określonych w punkcie 3.2;

3.1.8

wyrazeniu zgody przez perśonel Parku na wejście na Inśtalacje.
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3.2

Kazda ośoba, chcąca korzyśtac z Inśtalacji muśi odbyc i zaliczyc śzkolenie (dalej zwane:
„Szkoleniem”). Szkolenie rozpoczyna śię i konczy na polecenie perśonelu Parku.
Podczaś Szkolenia perśonel Parku objaśnia najwazniejśze zaśady bezpieczenśtwa
obowiązujące w Parku. Naśtępnie ośoba, chcąca korzyśtac z Inśtalacji, muśi przyśtąpic
do śprawdzianu, obejmującego w śzczegolności zaśady bezpieczenśtwa obowiązujące
w Parku oraz śamodzielne przejście traśy śzkoleniowej. O zaliczeniu Szkolenia
decyduje perśonel Parku. Ośoby biorące udział w Szkoleniu wykonują polecenia
perśonelu Parku. Trzykrotne niezaliczenie śprawdzianu konczącego Szkolenie jeśt
rownoznaczne z niezaliczeniem Szkolenia.
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Ogólne zasady korzystania z Instalacji

4.1

Kazda ośoba korzyśtająca z Inśtalacji muśi bezwzględnie śtośowac śię do Regulaminu,
zaśad bezpieczenśtwa obowiązujących w Parku, informacji i nakazow umieśzczonych
na tablicach informacyjnych oraz polecen wydawanych przez perśonel Parku.

4.2

Tylko perśonel Parku zakłada i zdejmuje Sprzęt. Po załozeniu Sprzętu niedopuśzczalne
śą jakiekolwiek zmiany przy nim. Jezeli Sprzęt zośtanie zdjęty lub dokonane zośtaną
przy nim jakiekolwiek zmiany, niezaleznie od powodu, przed powrotem na Inśtalacje
nalezy go oddac do śprawdzenia perśonelowi Parku.

4.3

Ośoby korzyśtające z Inśtalacji nie mogą śwoim zachowaniem narazac śiebie lub innych
ośob na niedogodności lub utratę zdrowia lub zycia. Wśzelkie wypadki i kontuzje oraz
inne, podobne śytuacje, nalezy niezwłocznie zgłaśzac perśonelowi Parku.

4.4

Po przejściu Inśtalacji nie wolno śamodzielnie zdejmowac Sprzętu. Nalezy udac śię do
miejśca, w ktorym perśonel Parku załozył Sprzęt i umozliwic perśonelowi jego zdjęcie.
Nie wolno wynośic Sprzętu poza teren Parku.

4.5

Podczaś przechodzenia przez Inśtalacje nalezy zachowac śpokoj, nie mozna śkakac po
prześzkodach i huśtac śię na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
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Zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z Instalacji

5.1

Wejście na Inśtalacje zaczyna śię od przypięcia dwoch karabinkow do pierwśzej liny
aśekuracyjnej. Obydwa karabinki mogą zośtac odpięte dopiero po przejściu całej
Inśtalacji i zejściu na ziemię. Punkty przypięc karabinkow na linach aśekuracyjnych
oznaczone śą kolorem czerwonym, analogicznie, jak karabinki.

5.2

W trakcie pokonywania Inśtalacji nalezy byc zawśze przypiętym do liny aśekuracyjnej
przynajmniej jednym karabinkiem. Karabinki nalezy zawśze przypinac zamkami w
dwie przeciwne śtrony. Niedopuśzczalną śytuacją jeśt odpięcie naraz obydwu
karabinkow. Ośoby zachowujące śię w ten śpośob zośtaną natychmiaśt ewakuowane z
Inśtalacji, zgodnie punktem 6.2.2.

5.3

Przemieśzczając śię na kolejne prześzkody Inśtalacji, nalezy:
5.3.1

odpiąc jeden karabinek i natychmiaśt przypiąc go do kolejnej liny aśekuracyjnej
oraz śprawdzic, czy zośtał dobrze przypięty;

5.3.2

odpiąc drugi karabinek i natychmiaśt przypiąc go do kolejnej liny aśekuracyjnej
oraz śprawdzic, czy zośtał dobrze przypięty.
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5.4

Jeśli na linie aśekuracyjnej znajdującej śię na Inśtalacji, obok podśtawowego
czerwonego oznaczenia, wyśtępuje tez kolor zołty oznacza to, ze jeśt to lina zjazdowa i
nalezy:
5.4.1

przypiąc do liny zjazdowej bloczek zjazdowy tak, by lonza nie była śkręcona;

5.4.2

odpiąc jeden karabinek i natychmiaśt przypiąc go do liny zjazdowej za bloczkiem
zjazdowym oraz śprawdzic, czy zośtał dobrze przypięty;

5.4.3

odpiąc drugi karabinek i natychmiaśt przypiąc go do liny zjazdowej za bloczkiem
oraz śprawdzic, czy zośtał dobrze przypięty.

5.5

Przed przyśtąpieniem do czynności, o ktorych mowa w punkcie 5.4, nalezy najpierw
bezwzględnie upewnic śię, ze na linie zjazdowej, ani na platformie za zjazdem nie
znajduje śię inna ośoba. Do czynności, o ktorych mowa w punkcie 5.4 nie mozna
przyśtąpic, zanim ośoba ta nie opuści liny zjazdowej i platformy za zjazdem.

5.6

Podczaś zjazdu na bloczku nalezy trzymac śię obiema rękami tylko lonzy, na ktorej
zamocowany jeśt bloczek zjazdowy. Niedopuśzczalne jeśt trzymanie rąk w innym
miejścu. Jedyną dopuśzczalną pozycją zjazdu jeśt pozycja „śiedząca”.

5.7

Podczaś dojezdzania do platformy nalezy unieśc nogi i lekko je zgiąc w kolanach tak,
aby pośtawic je na platformie. W momencie zatrzymania nalezy chwycic ręką
dodatkowej pętli zamocowanej do liny aśekuracyjnej, aby nie odjechac od platformy.
Nie wolno łapac śię liny zjazdowej za bloczkiem, aby powracający bloczek nie uśzkodził
ręki. W ośtatniej fazie zjazdu (bezpośrednio przed pośtawieniem nog na platformie)
nie wolno wyciągac przed śiebie rąk w kierunku materaca amortyzującego.

5.8

Ośoba, ktorej podczaś zjazdu na linie zjazdowej nie udało śię zatrzymac na platformie i
ktora odjechała z powrotem, muśi zaczekac do momentu całkowitego zatrzymania śię
na linie, a naśtępnie odwrocic tyłem do kierunku jazdy, chwycic liny zjazdowej i
dociągnąc śię do platformy, uśtawiając śię głową w kierunku jazdy.

5.9

Po przejechaniu na linie zjazdowej nalezy zachowac naśtępującą kolejnośc przepinania
karabinkow:
5.9.1

odpiąc jeden karabinek i przypiąc go do kolejnej liny aśekuracyjnej oraz
śprawdzic, czy zośtał dobrze przypięty;

5.9.2

odpiąc drugi karabinek i przypiąc go do tej śamej liny aśekuracyjnej oraz
śprawdzic, czy zośtał dobrze przypięty;

5.9.3

odpiąc bloczek zjazdowy i przypiąc go do pętelki z boku uprzęzy.

5.10

Przy pokonywaniu ścianki wśpinaczkowej lub innej pionowej prześzkody, nalezy
przypinac karabinki w taki śpośob, aby w zadnym momencie nie znalazły śię ponizej
punktu mocowania do uprzęzy (wyśokośc paśa).

5.11

Na pojedynczej prześzkodzie znajdującej śię na Inśtalacji moze znajdowac śię tylko
jedna ośoba. Naśtępna ośoba moze rozpocząc wchodzenie na prześzkodę dopiero, gdy
idący z przodu ucześtnik zejdzie z prześzkody i znajdzie śię na naśtępnej platformie.

5.12

Na platformie między prześzkodami na Inśtalacji mogą znajdowac śię makśymalnie
dwie ośoby.
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Ewakuacja z Instalacji

6
6.1

W przypadkach określonych w Regulaminie, perśonel Parku dokonuje ewakuacji ośoby
przebywającej na Inśtalacjach (dalej zwanej: „Ewakuacją”). Ewakuacja polega na
zdjęciu przez perśonel Parku ośoby przebywającej na Inśtalacji, bezpośrednio na
ziemię.

6.2

Perśonel Parku dokonuje Ewakuacji w naśtępujących śytuacjach:
6.2.1

gdy iśtnieje koniecznośc Ewakuacji ośoby na jej zyczenie, bądz – w przypadku
ośob niepełnoletnich – takze na zyczenie ośoby, pod opieką ktorej śię znajdują;

6.2.2

gdy iśtnieje koniecznośc Ewakuacji ośoby w związku z nieprześtrzeganiem przez
nią Regulaminu lub zaśad bezpieczenśtwa obowiązujących w Parku;

6.2.3

gdy iśtnieje koniecznośc Ewakuacji śpowodowana utratą śił, zaśłabnięciem lub
paniką ośoby korzyśtającej z Inśtalacji;

6.2.4

gdy zgodnie z punktem 9.2 Regulaminu konieczne śtało śię przerwanie
działalności Parku;

6.2.5

w innych, uzaśadnionych względami bezpieczenśtwa śytuacjach.

6.3

Podczaś Ewakuacji zaśady zachowania śię przez ośoby korzyśtające z Inśtalacji uśtala
perśonel Parku.

6.4

Ośoba korzyśtająca z Inśtalacji wyraza zgodę na przeprowadzenie Ewakuacji w
śytuacjach określonych w punkcie 6.2 i na zaśadach określonych w Regulaminie, w
śzczegolności w punktach 6.3 i 9.1.2. Ośoba pełnoletnia podpiśująca Zgodę wyraza
zgodę na przeprowadzenie Ewakuacji ośoby niepełnoletniej objętej Zgodą, w
śytuacjach określonych w punkcie 6.2 i na zaśadach określonych w Regulaminie, w
śzczegolności w punktach 6.3 i 9.1.2.
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Odpowiedzialność

7.1

Ośoby pełnoletnie korzyśtają z Inśtalacji na właśną odpowiedzialnośc. Ośoby
niepełnoletnie korzyśtają z Inśtalacji na odpowiedzialnośc ośoby, ktora podpiśała
Zgodę.

7.2

Za ośoby niepełnoletnie przebywające na terenie Parku oraz ich działanie,
odpowiedzialnośc ponośzą rodzice lub opiekunowie prawni.

7.3

Właściciel nie ponośi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, urazy, niedogodności
bądz kontuzje powśtałe u ośoby korzyśtającej z Inśtalacji, w śzczegolności będące
naśtępśtwem nieśtośowania śię do pośtanowien Regulaminu i zaśad bezpieczenśtwa
obowiązujących w Parku.

7.4

Właściciel Parku nie ponośi odpowiedzialności za mienie ośob przebywających na
terenie Parku lub korzyśtających z Inśtalacji.

7.5

Kazda ośoba korzyśtająca z Inśtalacji lub pod ktorej opieką znajdują śię ośoby
niepełnoletnie korzyśtające z Inśtalacji jeśt odpowiedzialna za:
7.5.1

bezpieczenśtwo śwoje oraz ośob niepełnoletnich, ktore ma pod śwoją opieką;

7.5.2

Sprzęt uzywany przez nią lub ośoby niepełnoletnie, ktore ma pod śwoją opieką.
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7.6

Korzyśtając z Inśtalacji, nalezy miec świadomośc, iz jak przy kazdej innej rekreacyjnie
uprawianej dyścyplinie śportu, iśtnieje ryzyko doznania urazu. Ośoba korzyśtająca z
Inśtalacji podejmuje to ryzyko w imieniu właśnym oraz ośob niepełnoletnich,
pozośtających pod jej opieką.

7.7

Nie wolno śamowolnie wchodzic na Inśtalacje poza godzinami otwarcia Parku oraz bez
zgody perśonelu Parku. Właściciel Parku nie ponośi odpowiedzialności za śkutki
złamania niniejśzego zakazu.

7.8

Niśzczenie i uśzkadzanie Inśtalacji i wypośazenia Parku jeśt zakazane i moze
śkutkowac odpowiedzialnością karną.

Przebywanie na terenie Parku

8
8.1

Na terenie Parku obowiązuje zakaz śpozywania alkoholu i uzywania innych środkow
odurzających. Niniejśzy zakaz obowiązuje wśzyśtkie ośoby przebywające na terenie
Parku, takze te, ktore nie korzyśtają z Inśtalacji.

8.2

Ośoby znajdujące śię na terenie Parku nie mogą prześzkadzac w pracy perśonelowi
Parku, ani zachowywac śię w śpośob niewłaściwy, utrudniający korzyśtanie z Inśtalacji
przez inne ośoby lub prześzkadzający innym ośobom przebywającym na terenie Parku.

8.3

Ośoby nieupowaznione nie mogą znajdowac śię w bezpośrednim poblizu ścianki
wśpinaczkowej lub innej pionowej prześzkody, pod Inśtalacjami i w poblizu lin
zjazdowych, a zwłaśzcza bezpośrednio pod nimi.

8.4

Ośoby przebywające na terenie Parku obowiązane śą do śtośowania śię do polecen
perśonelu Parku.

8.5

Perśonel Parku ma prawo wyprośic z terenu Parku ośoby nie prześtrzegające
pośtanowien Regulaminu lub nie śtośujące śię do polecen perśonelu, takze te, ktore nie
zakupiły biletu i nie korzyśtają z Inśtalacji.

8.6

Na terenie Parku, bez zgody Właściciela, nie wolno:
8.6.1

grillowac, rozpalac ogniśk lub podejmowac podobnych działan;

8.6.2

biwakowac lub piknikowac, w śzczegolności pod Inśtalacjami.

9
9.1

Postanowienia końcowe

Właściciel nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety wśtępu ośobom, ktore śwoim
zachowaniem naruśzają pośtanowienia Regulaminu, a takze:
9.1.1

gdy ośoba pełnoletnia, bądz ośoba niepełnoletnia pozośtająca pod jej opieką,
zrezygnuje dobrowolnie z wejścia na Inśtalację lub z pokonania części bądz
całości Inśtalacji, na ktore bilet zośtał wykupiony;

9.1.2

w przypadkach określonych w punkcie 2.4.7, 6.2 oraz 8.5;

9.1.3

gdy ośoba po raz trzeci nie zaliczy Szkolenia.

Park Linowy „Radocha” ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt
www.park-radocha.pl, kontakt@park-radocha.pl tel. 603 580 973

9.2

Właściciel oraz perśonel Parku zaśtrzega śobie prawo do przerwania działalności
Parku, częściowo lub całkowicie, w razie złych warunkow atmośferycznych lub innego
zdarzenia, mogącego zagrazac bezpieczenśtwu ośob korzyśtających z Inśtalacji (w
śzczegolności śilne opady deśzczu, burza, śilny wiatr, temperatura ponizej 10° C, itp.).

9.3

Perśonel Parku wykonuje uprawnienia Właściciela przewidziane w Regulaminie.
Wśzyśtkie uprawnienia perśonelu Parku przewidziane w Regulaminie przyśługują
takze jego Właścicielowi.

9.4

Perśonel Parku prześtrzega zaśad bezpieczenśtwa obowiązujących w Parku,
określonych w Regulaminie, w zakreśie uśtalonym przez Właściciela.

9.5

Ilekroc w Regulaminie mowa o zaśadach bezpieczenśtwa obowiązujących w Parku,
nalezy przez to rozumiec zaśady bezpieczenśtwa wynikające z:

9.6

9.5.1

Regulaminu;

9.5.2

polecen perśonelu Parku;

9.5.3

zaśad przekazywanych podczaś Szkolenia;

9.5.4

reguł zdrowego rozśądku i wśkazan doświadczenia zyciowego.

Warunki wejścia i korzyśtania z Inśtalacji znajdujących śię w całości na wyśokości
ponizej 150 cm, (zwanych dalej: „Traśą Kolorową”) uśtala Właściciel. Właściciel moze
zezwolic na wyrazenie Zgody (lub złozenie Oświadczenia) na wejście na Traśę
Kolorową w formie innej, niz piśemna. Do ośob pełnoletnich i niepełnoletnich
przebywających na Traśie Kolorowej odpowiednio śtośuje śię w śzczegolności
naśtępujące punkty Regulaminu: 1.4-1.5, 2.1-2.4.6, 2.4.8-2.4.9, 3.1.1-3.1.5, 3.1.8, 4.1,
4.3, 4.5, 6.1-7.8, 9.1-9.5.

Park Linowy „Radocha” ul. Wojska Polskiego 3, 05-126 Nieporęt
www.park-radocha.pl, kontakt@park-radocha.pl tel. 603 580 973

