PARK LINOWY

REGULAMIN

KOALA

1. Z Parku Linowego mog1 korz ystaæ osoby pe³noletnie oraz niepe3noletnie
za pisemn1 zgod1 rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Wejœcie do Parku Linowego nastêpuje na w3asn1 odpowiedzialnoœæ.
3. Korz ystanie z Parku linowego doz wolone jest t ylko po wczeœniejsz ym
zapoznaniu siê z reg ulaminem Parku, uiszczeniu odpowiedniej op³at y
i przejœciu szkolenia z zasad bezpieczeñst wa obowi1zuj1cego w Parku
Linow ym.
4. Osoby, które w ype3ni3y warunki pkt.3 ale zrez yg nowa3y z przejœcia
w ybranej trasy na PIERWSZYM podeœcie ( np. Strach przed w ysokoœci1)
mog1 skorz ystaæ z trasy ni¿szej.
5. Osoby, które spo?y3y alkohol lub inne œrodki odurzaj1ce obowi1zuje
ca3kowit y zakaz korz ystania z atrakcji w Parku Linow ym.
6. Osoby chc1ce skorz ystaæ z Parku Linowego musz¹ podpisaæ oœwiadczenie,
otrz ymane wraz z biletem wstêpu do Parku Linowego.
7. Wejœcie na trasy i atrakcje w Parku Linow ym mo?e nast1piæ t ylko po
w yra¿eniu zgody instruktora Parku.
8. Osoby cierpi1ce na choroby serca lub inne, które w prz ypadku w ysi3ku
fiz ycznego mog1 zag ra?aæ ich zdrowiu lub ¿yciu nie powinny korz ystaæ
z Parku Linowego.
9. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzecz y pozostawione
w Parku.
10. Zasady bezpieczeñst wa obowi¹zuj1ce w Parku Linow ym:
· Osoby chc1ce korz ystaæ z parku Linowego musz¹ otrz ymaæ od instruktora
sprzêt zabezpieczaj1cy przed upadkiem z w ysokoœci (uprz1? z lon?ami,
karabinki, bloczek zjazdow y oraz kask).
· Tylko instruktor zak3ada sprzêt asekuracyjny.
· Po za3o?eniu sprzêtu asekuracyjnego nie dopuszczalne s1 jakiekolwiek
zmiany prz y nim.
· Bi?uterie, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmiot y powinno siê
odpowiednio zabezpiecz yæ tak, aby nie st warza³y one zag ro?enia
dla zdrowia lub ?ycia w3aœciciela oraz pozosta3ych klientów.
· Osoby nosz1ce d3ug ie w3osy powinny schowaæ je pod kaskiem aby nie
wkrêci3y siê w bloczki i inne element y Parku.
· Karabinki lon?y asekuracyjnej nale?y wpinaæ zamkami w dwie przeciwne
strony.
· Po ka?dym wpiêciu karabinka nale?y sprawdziæ, cz y zamek karabinka
zosta³ poprawnie zamkniêt y.
· Przemieszczaj1c siê na kolejne przeszkody nale¿y przepi1æ pojedynczo,
najpierw pierwsz y potem drug i karabinek do liny asekuracyjnej, zgodnie
z zasad¹ przedstawion¹ przez instruktora podczas szkolenia.
Nie dopuszczaln1 sytuacj1 jest w ypiêcie obydwu karabinków, co mo?e
skutkowaæ upadkiem z w ysokoœci !
· Punkt y wpiêæ oznaczone s¹ kolorem czerwonym.
· Jeœli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia
w ystêpuje te? inny kolor oznacza to, ?e nale?y tam wpi1æ bloczek
oznaczony w³aœnie takim kolorem. Nale?y w tedy najpierw wpi1æ bloczek
w linê, kontroluj¹c cz y lon?a nie jest skrêcona. Dopiero potem kolejno
przepi1æ karabinki z lon¿y asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej
w pierwszej kolejnoœci znajdowa3siê bloczek zjazdow y. Kolejnoœæ jest
oznaczona kolorami.
· Podczas zjazdu na bloczku nale?y trz ymaæ siê t ylko lon¿y bloczka.
· Chw ytanie w czasie zjazdu stalowej liny g rozi powa?nym skaleczeniem!
· Jedyn1 dopuszczaln1 poz ycj1 zjazdu jest poz ycja “siedz1ca”.
· Podczas doje?d?ania do podestu nale?y unieœæ nog i i lekko je zg i¹æ
w kolanach tak aby zamor t yzowaæ ewentualne uderzenie
o materac.
W momencie zatrz ymania nale?y chw yciæ rêk1 dodatkowej liny lub pêtli aby
nie odjechaæ z podestu.
· Nie wolno 3apaæ siê liny za bloczkiem aby powracaj¹cy bloczek nie
najecha3nam na rêkê.
· Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie w yci1gaæ przed siebie r¹k
w kierunku materaca.
· Jeœli nie uda3o nam siê zatrz ymaæ na podeœcie i zjechaliœmy
z powrotem, nale?y zaczekaæ a¿ siê zatrz ymamy a nastêpnie chw ytaj1c liny
noœnej doci1g n1æ do podestu ustawiaj¹c siê g³owa
w kierunku jazdy.
· Po przejechaniu na linie powinno siê zachowaæ nastêpuj1c1 kolejnoœæ
przepinania sprzêtu asekuracyjnego: najpierw w ypinamy jeden karabinek
i wpinamy go do pêtli oplecionej wokó3drzewa, nastêpnie w ypinamy bloczek
i wpinamy go do ucha u boku uprzê¿y, jako ostatni w ypinamy karabinek
bêd1cy jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kont ynuacji tej
liny.
· Prz y pokony waniu œcianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakóbowej
i pala buszmena karabinki lon?y przepinamy tak czêsto aby nie znalaz3y siê
poni¿ej punktu mocowania do uprzê¿y (w ysokoœæ pasa).
· Podczas przechodzenia przez Park Linow y wskazany jest spokój, nie
mo?na skakaæ po przeszkodach i huœtaæ siê na atrakcjach do tego
nie przeznaczonych.
· Na pojedynczej przeszkodzie mo?e znajdowaæ siê t ylko jedna osoba.
· Na podeœcie mog1 znajdowaæ siê mak symalnie dwie osoby.
· Osoby nie upowa?nione nie mog1 znajdowaæ siê w pobli¿u œcianki
wspinaczkowej, pod tras1 Parku i w pobli?u zjazdów.
· W prz ypadku utrat y si3, rez yg nacji lub innych prz ycz yn
uniemo?liwiaj1cych zakoñczenie trasy, nale¿y wez waæ obs³ugê Parku
Linowego. Zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemiê.
· Podczas wiz yt y w Parku Linow ym powinniœmy bez wzg lêdnie
w ykony waæ polecenia instruktorów.
· Osoby znajduj1ce siê na terenie Parku Linowego nie mog¹ przeszkadzaæ
w pracy personelowi Parku.
· Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod g roŸb1
odpowiedzialnoœci karnej.
· Wszelkie w ypadki i kontuzje nale?y niez w3ocznie zg3aszaæ pracownikom
parku Linowego.
· Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu reg ulaminu g rozi
bez wzg lêdne w ydalenie z terenu Parku Linowego.

