Parku Linowego Adrenalina w Obornikach
W skład Parku Linowego Adrenalina wchodzą poszczególne atrakcje:

Dwie trasy linowe, tyrolka zjazdowa, mini park Adrenalinka, ścianka wspinaczkowa,
strzelnica, poligon paintballowy, punkt do wspinania się po skrzynkach,
wypożyczalnia kajaków

1.

Wszystkie Osoby przebywające na terenie Parku mają obowiązek zapoznać się z

niniejszym regulaminem. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2.

Wejście na poszczególne atrakcje w Parku Linowym i wykonywanie na nich

jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po podpisaniu warunków
uczestnictwa-oświadczenia, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i
dopuszczeniu przez instruktora.
3.

Zakup biletu odbywa się w kasie parku zgodnie z obowiązującym cennikiem

znajdującym się w kasie jak i na stronie internetowej parku
4.

Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z kontynuacji nie będą

zwracane koszty biletu.
5.

Park linowy zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku częściowo

lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza
etc.) lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu
uczestników.
6.

Osoby, które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w związku z ww.

warunkami mogą wykorzystać bilet w innym terminie. W tym celu należy niezwłocznie
udać się do punktu sprzedaży biletów, celem dokonania odpowiedniego zapisu.
7.

Osoby korzystające z atrakcji Parku powinny wykazywać odpowiednie warunki

fizyczne oraz psychiczne zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
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8.

Należy pamiętać iż każdy uczestnik Parku decyduje się na własną

odpowiedzialność na korzystanie z atrakcji parku. Osoby zatrudnione w Parku,
instruktorzy oraz właściciele nie ponoszą za to odpowiedzialności.
9.

Każdy uczestnik Parku odpowiada za własne bezpieczeństwo, a także za

osoby niepełnoletnie będące pod ich opieką.
10.

Uczestnicy zabawy w Parku mają obowiązek podporządkowania się

instrukcjom instruktora, a także stosowanie się do znaków, informacji
zamieszczonych na Parku.
11.

Każdy uczestnik ma obowiązek okazania dowodu osobistego powyżej 18

roku życia, legitymacji szkolnej bądź studenckiej.
12.

Osoba dorosła ma obowiązek towarzyszenia maksymalnie dwójce dzieci w

wieku od 8 -14 roku życia.
13.

Zalecamy korzystania z atrakcji Parku w strojach sportowych. Nie

odpowiadamy za ewentualnie uszczerbki w obuwiu lub odzieży wynikające z jego
uszkodzenia w trakcie przejść linowych, wspinaczki ścinakowej oraz gry
paintball-owej.
14.

Na terenie Parku zabronione jest spożywanie napoi alkoholowych,

narkotyków lub innych środków odurzających. Osobom będącym pod wpływem
takich używek zabrania się wchodzenie na tren Parku.
15.

Nana terenie Parku obowiązuje całkowity zakaz palenia.

16.

Przebywanie osobom nie uprawionym i biwakowanie na trenie Parku w

godzinach zamknięcia jest całkowicie zabronione.
17.

Zabrania się wpuszczania na teren Parku zwierząt, niszczenia zieleni.

18.

Zabrania się bez zgody instruktora stosowania na terenie Parku sprzętu

asekurującego lub paintballowego obcego pochodzenia.
19.

Tylko instruktor zakłada i zdejmuje sprzęt asekuracyjny.

20.

Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie

wolno przy nim nic zmieniać.
21.

Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z kontynuacji nie będą

zwracane koszty biletu.
22.

Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie,

nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować, nie huśtać się na elementach
do tego nieprzeznaczonych. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.

str. 2

23.

Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia

instruktorów.
24.

Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się

stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i
poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
25.

Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod

wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na
prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Na terenie Parku Linowego zabronione jest
wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Osoby nietrzeźwe nie mogą
korzystać z atrakcji parku nawet gdy firma zapewniła uczestnikowi taki pakiet atrakcji.
26.

W przypadku gdy pracownik parku, instruktor nie jest pewien czy osoba jest

pod wpływem alkoholu może poprosić uczestnika o przebadanie się alkomatem
dostępnym w kasie Parku. Odmowa przebadania się jest równoznaczna z tym iż Park
Linowy nie wyrazi zgody na korzystanie z atrakcji przez dana osobę.
27.

Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem stwarzać

zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. Obsługa Parku ma prawo
odmówić obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie.
28.

Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:

minimalny wzrost: 150 cm (pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do
asekuracji i poruszaniem się po przeszkodach) . Wyjątkiem jest Mini Park Linowy, tam
asekuracja jest w postaci siatek asekuracyjnych, obowiązuje tu max waga uczestnika
50 kilogramów
29.

Maksymalna waga uczestnika to 120 kg.

30.

Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub

zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych
rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego
(dotyczy to także urządzeń lub elementów medycznych i innych użytecznych, jak np.
aparaty słuchowe etc.).
31.

Włosy należy spiąć i schować je w kasku

32.

Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

33.

Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

34.

Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku

linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z
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jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien
bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
35.

Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego (wejście na drabinkę)

odbywa się za pomocą linki pomocniczej, którą należy ściągnąć na dół. Prawidłowe
wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu haka z przyrządu samohamownego
zamkiem do punktu centralnego uprzęży. Karabinki od lonży Y należy wpiąć w
stalowe oko nad hakiem. Po wejściu na platformę należy najpierw pojedynczo wpiąć
karabinki lonży w liny stalowe (kolor czerwony) a następnie wypiąć hak urządzenia
samohamownego. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki
należy zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony) lub wezwać obsługę.
36.

Po dojściu do platformy należy przepiąć się do pętli oznaczonej kolorem

czerwonym lub kolejnej liny asekuracyjnej z czerwona opaską na jej początku.
Przepinanie musi bezwzględnie przebiegać pojedynczo tzn. najpierw wypinamy
pierwszy karabinek i wpinamy do czerwonej pętli, a dopiero potem przepinamy drugi
karabinek. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa według której nie może dojść
do sytuacji w której uczestnik w jednym momencie ma wypięte dwa karabinki z lin
lub pętli asekuracyjnych.
37.

Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie

zamknięty.
38.

Bloczek TRAC zakładamy tylko na zjazdach tyrolskich (sama lina stalowa bez

przeszkody ), a karabinki lonży asekuracyjnej wpinamy za bloczkiem karabinek w
karabinek.
39.

Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka. Chwytanie w

czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem a nawet uszkodzeniem
ciała!
40.

Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca". Podczas

dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby
zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy
chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać
się liny za bloczkiem (powracający bloczek może najechać nam na rękę). W ostatniej
fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca. Jeśli nie udało nam
się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się
zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się
głową w kierunku jazdy.
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41.

Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi Parku wszelkie zastrzeżenia,

wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego,
jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
42.

Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.

43.

Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

44.

Na ściance wspinaczkowej asekuruje instruktor Parku Linowego Adrenalina,

chyba że uczestnik posiada i pokarze instruktorowi dokument ukończenia kursu
asekuracji na ścianie wspinaczkowej.
45.

Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki

wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
46.

W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających

zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego. Pomoc instruktora w
takim wypadku jest nieodpłatna.
47.

Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w

pracy personelowi Parku.
48.

Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą

odpowiedzialności karnej.

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku

lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad
bezpieczeństwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy parku mają
prawo ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
49.

W przypadku kradzieży sprzętu asekuracyjnego wzywana jest policja

50.

Osoba przebywająca w Parku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za

wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy. W przypadku uszkodzenia,
zgubienia sprzętu należącego do Parku Linowego uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznego zwrócenia jego równowartości w wysokości 100% ceny rynkowej bez
względu na jego stopień zamortyzowania.
51.

Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne

wydalenie z terenu Parku Linowego.
52.

Zaleca się uczestnikom Parku wykupienie dla własnego bezpieczeństwa

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
53.

W Paintballu może uczestniczyć osoba która ukończyła 18 lat, lub od 16 roku

życia w przypadku gdy rodzic wyda na to pisemną zgodę
54.

Każdy uczestnik przed przystąpieniem do gry na poligonie paintball -owym

zostaje wyposażony w odpowiedni mundur, maskę oraz marker z nabojami.
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Wymagany strój chroni jedynie przed zabrudzeniem a nie otarciami, siniakami itp.
wynikającymi z gry na poligonie
55.

Korzystając z gry paintball -owej należny mieć zawsze na głowie ubraną

maskę ochronną.
56.

Regulamin strzelnicy obowiązujący również na paintballu, oraz regulamin

wypożyczalni kajaków stanowi integralną część Regulaminu Parku Linowego
Adrenalina. Znajdują się one w załączniku do regulaminu.
57.

Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił

natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby
trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
58.

.Osoby korzystające z atrakcji Parku wyrażają zgodę na nieodpłatne

wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu
w Parku Linowym Adrenalina dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na
czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również
rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz
publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów
promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych
oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Parku.
59.

Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażenie zgody przez uczestnika na

korzystanie z atrakcji Parku zgodnie z regulaminem.
60.

Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne

wydalenie z terenu Parku Linowego.
61.

Park zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym

czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Klientów Parku
Rozrywki.
62.

Spawy nie uregulowane niniejszym regulaminem pozostają w interpretacji i

decyzji obsługi Parku Linowego w Obornikach.
63.

Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane

polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd
właściwy.
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W związku z wchodzącymi w dniu 25.05.2018 r. przepisami Ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

PARK LINOWY ADRENALINA MARCIN KAŹMIERCZAK ul. LOPATYNSKIEGO, 64-600
Oborniki, NIP: 766-183-92-17 jako Administrator Danych Osobowych informuje, że:
•

podanie danych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie,

•

dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie przepisów prawa
oraz wyłącznie w celu jakim zostały udostępnione,

•

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji
zadania oraz wskazany przepisami prawa,
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