
 

REGULAMIN PARKU LINOWEGO  

 

Korzystanie z Parku Linowego (PL) jest możliwe po zapoznaniu się z treścią Regulaminu. 

1. Wejście do  Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. 
2. Korzystać z urządzeń Parku Linowego mogą osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. 
Dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności pracownika PL. 
3. Park dostosowany jest dla osób o wzroście: trasa łatwa dzieci od 120cm do 150cm; trasa standard od 150cm. 
4. Na trasie dziecięcej obowiązuje ograniczenie wagi użytkowników do 70 kg, na trasie standard obowiązuje 
ograniczenie wagi użytkowników do 90kg. 
5. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu do parku. 
6. Każda osoba chcąca korzystać z PL musi przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym 
parku oraz podpisać oświadczenie następującej treści:  
Zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości 
jak i na ziemi. Uczestniczę w zajęciach PL na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem 
alkoholu i innych środków odurzających. 
7. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą 
zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z PL. 
8. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego. 
9. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub 
innych poleceń obsługi. 
10. Korzystający z PL nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia. 
11. Przed wejściem na trasę linową, należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich 
przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp. 
12. Nie można przebywać, stać, przechodzić pod podestami i trasami parku linowego jeżeli PL jest w użyciu. 
13. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie PL. 

 

Zasady bezpieczeństwa Parku Linowego  
Osoby chcące korzystać z PL dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości :  
uprząż, lonżę asekuracyjną z hakiem asekuracyjnym, lonżę asekuracyjną z bloczkiem zjazdowym, kask. 

 

1. Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie wolno samemu zakładać sprzętu).  
              Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic zmieniać. 
2. Hak lonży asekuracyjnej należy wpinać na początku każdej trasy. 
3. HAK ASEKURACYJNY NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ PONIŻEJ WYSOKOŚCI PASA. 
4. Na platformie mogą znajdować się jednocześnie (maksymalnie) dwie osoby. Po wejściu na platformę przesuwamy 
za sobą hak po linie asekuracyjnej, oznaczonej kolorem czerwonym. Na kolejnych drzewach czynności te są 
powtarzane 
5. Na jednej przeszkodzie PL może przebywać tylko jedna osoba na raz. 
6. Przed przystąpieniem do zjazdu tyrolskiego, do liny zjazdowej wpinamy (zakładamy) bloczek zjazdowy (TRACK), a 
następnie na bloczek nakładamy hak asekuracyjny. 
7. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajduje się bloczek zjazdowy a następnie hak asekuracyjny. 
8. Podczas jazdy ręce trzymamy na lonży bloczka, złapanie liny stalowej grozi pokaleczeniem. 
9. Po przejechaniu na drugą stronę, amortyzujemy zatrzymanie na materacu nad platformą. 
10. Po zjechaniu na linie sprzęt przepinamy w następującej kolejności: nakładamy hak asekuracyjny na do liny 
asekuracyjną a następnie wypinamy bloczek zjazdowy i przypinamy do uprzęży. 
11. Kończymy przejście zejściem drabinką. 

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni uczestnikom Parku Linowego bezpieczeństwo. 

Życzymy miłej zabawy 

 


