REGULAMIN PARKU LINOWEGO w RUDNICY
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Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem,
podpisaniu warunków uczestnictwa, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
Tylko instruktor zakłada i zdejmuje sprzęt asekuracyjny.
Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
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.
Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
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!
Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria: minimalny wzrost: 160 cm (pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do
asekuracji i poruszaniem się po przeszkodach). Wyjątkiem są CZTERY trasy przygotowane specjalnie dla dzieci (trasy nr 1,2,3,4 czyli biała, pomarańczowa, żółta i
zielona) oraz Minipark Linowy, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 140 cm).
Na trasach parku z asekuracją własną (gdzie zachodzi konieczność przepinania karabinków asekuracyjnych) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego
razem z instruktorem – ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 - 9 lat muszą korzystać z parku linowego z nadzorem wzrokowym instruktora oraz osoby dorosłej
odpowiedzialnej za dziecko (rodzic, opiekun, osoba upoważniona), dzieci w wieku 10 – 13 lat muszą korzystać z parku linowego pod nadzorem osoby dorosłej
odpowiedzialnej za dziecko.
Maksymalna waga uczestnika to 110 kg.
Uczestnicy do 13-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej. Jedna osoba dorosła może doglądać maksymalnie 10 osób do 18 lat lub maksymalnie 3 osoby
młodsze niż 13 lat, u których jest zalecana asysta dorosłej osoby przy asekuracji.
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.
Na teren parku zabrania się wprowadzania zwierząt.
Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża
wraz z karabinkami, bloczek i kask.
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.).
Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
Osoby o długich włosach zobowiązane są do ich spięcia lub schowania pod kask.
Bloczek zakładamy tylko na liny oznaczone kolorem niebieskim, a karabinki lonży asekuracyjnej, czerwonym wpinamy zamkami w dwie przeciwne strony.
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
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.
Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
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.
Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
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.
Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego.
Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
Przy przeszkodach pionowych, jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy stosować asekurację ze stalowych pętli: stosować zasady
przepinania ujęte wyżej oraz karabinki lonży przepinać tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek
powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku
Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego (trasa nr 8 - czarna) odbywa się za pomocą linki pomocniczej, którą należy ściągnąć na dół. Prawidłowe wpięcie
w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka zamkiem do punktu centralnego uprzęży. Po wejściu na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny
stalowe (kolor czerwony) a następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego. Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy zejść na
dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony) lub wezwać obsługę.
Nadleśnictwo Wałcz nie bierze odpowiedzialności za wypadki w trakcie pokonywania tras parku linowego na użyczonym drzewie rosnącym na działce nr 8281/4 na
terenie Leśnictwa Rudnica.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów należy do obsługi Parku Linowego w Rudnicy.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez właściciela Parku Linowego w Rudnicy oraz oficjalnych partnerów utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
mojego wizerunku. Publikacja ta może nastąpić we wszelkich materiałach promocyjnych Parku Linowego Rudnicy, w tym zamieszczonych w ulotkach, na stronach
internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.
Wchodzę na platformy i przeszkody w Parku Linowym Rudnica na własne życzenie i ryzyko w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. Mam świadomość, że
wejście na instalacje stanowi podwyższone ryzyko, w trakcie którego mogę doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a
także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności i oświadczam, że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich zaistnienie.

Zarządca Parku Linowego w Rudnicy 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.




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.
W razie rezygnacji uczestnictwa ze wszystkich lub części atrakcji z przyczyn zależnych od uczestnika (np. złe samopoczucie) właściciel parku nie zwraca
pieniędzy za bilet
Za niewykorzystane bilety wstępu zwrot pieniędzy nie przysługuje.
BILET UPOWAŻNIA DO JEDNORAZOWEGO PRZEJŚCIA WSZYSTKICH DZIEWIĘCIU* TRAS PARKU LINOWEGO.
* Osoby od 140 do 160 cm wzrostu i poniżej 14 roku życia mogą korzystać tylko z tras nr 1,2,3, 4 (białej, pomarańczowej, żółtej i zielonej), ewentualnie nr 5 i 6
(różowej i niebieskiej)
NIKT NIE OBIECUJE, ŻE BĘDZIE ŁATWO

