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STRZELNICA 

 
 
SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY ORAZ WARUNKI 

KORZYSTANIA ZE STRZELNICY 

1. W ramach strzelnicy uczestnicy korzystają z łuku, wiatrówki bądź markera. 

2. Korzystający ze strzelnicy za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu strzeleckiego (markera, wiatrówki oraz 

łuku w tym strzały) zobowiązani są niezwłocznie zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny 

w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania. Park Linowy Adrenalina ustala kwotę do 

zapłaty za uszkodzony sprzęt strzelecki. 

3. Park Linowy Adrenalina nie wyda sprzętu strzeleckiego( markera, luku bądź wiatrówki) osobom, których stan 

wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

4. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego 

strzelanie (pracownika Parku Linowego Adrenalina). 

5. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie (pracownika Parku 

Linowego Adrenalina). 

6. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów 

dotyczących postaw strzeleckich. 

7. Po komendzie „STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie 

przerywa strzelanie. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę 

„STOP" powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo. 
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8. Osobę naruszającą regulamin usuwa się ze strzelnicy. 

9. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem opiekunów lub rodziców. 

 
 

SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ 

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nie nosi się broni. Broń wydaje pracownik Parku 

Linowego Adrenalina. 

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie 

prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 

3. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach 

strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. 

4. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą 

skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na 

strzelnicy. 

5. Strzelanie może odbywać się tylko z broni sprawnej technicznie. 

6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie 

(pracownika Parku Linowego Adrenalina). 

7. Broń ładuje się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii 

tarcz i tylko po komendzie prowadzącego strzelanie „Ładuj" lub „Start". 

8. Indywidualny trening strzelecki może odbywać się bez powyższej komendy a zgodą prowadzącego 

strzelanie. 

9. Ładowanie broni odbywa się bez pomocy innych osób, przestrzegając jednocześnie przepisów 

dotyczących postaw strzeleckich. 

10. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu nie wolno odkładać załadowanej broni. 

11. Wszelkie zacięcia broni należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie. 

12. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 

13. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie. 

14. Po opuszczeniu stanowiska strzeleckiego z bronią, komora nabojowa musi być otwarta i odpowiednio do 

jej typu zabezpieczona. 

15. Przydzielonej broni nie wolno pozostawiać bez nadzoru. 

16. Osoby korzystające z atrakcji Parku Linowego Adrenalina   wyrażają zgodnie z art.7 ust. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw.: "RODO" 
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wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez Park Linowy Adrenalina w 

celu komunikacji, korzystania z usług oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty 

elektronicznej informacji dotyczących rezerwacji. Zostałam (em) również poinformowana (ny) o tym, że 

administratorem danych jest Park Linowy Adrenalina Marcin Kaźmierczak   z siedzibą w Obornikach przy 

ulicy Łopatyńskiego, a także o celu zbierania tych danych, dobrowolności ich podania, możliwości ich 

poprawienia i usunięcia. Oświadczam że zapoznałem się również   z punktem 65 regulaminu Parku 

Linowego Adrenalina. 

17. 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. ŁOPATYŃSKIEGO, 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, 

♦Administrator danych Osobowych zapewnia poufność przed nieuprawnionym wykorzystaniem oraz 

dostępem 

•Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zadania oraz wskazany 

przepisami prawa, 

*Dane osobowe będą przekazywane/udostępniane współpracownikom firmy oraz podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie umowy z Firmą (obsługa księgowa, informatyczna, poczta 

elektroniczna) 

*Celem przetwarzania przez Firmę danych osobowych jest wyłącznie planowanie rezerwacji oraz świadczenie 

usług. 


