Dariusz Swatek
„Na Grani” Turystyka i Alpinizm
ul. Modlińska 1/63
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 793 107 150, www.na-grani.pl
Regulamin parku linowego
(dotyczy parku improwizowanego, dostosowanego do warunków środowiskowych w miejscu jego lokalizacji)
1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko w przypadku wyrażenia zgody przez osobę obsługującą dane stanowisko
zajęć (tyrolka, skrzynki, most linowy itp.)
3. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od organizatora zajęć sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
4. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny i go obsługuje.
5. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
6. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w całość infrastruktury parku linowego przez uczestników.
7.Osoby noszące długie włosy mają obowiązek schować je pod kask aby nie uległy wkręceniu w elementy obrotowe systemów linowych.
8. Podczas zajęć należy zastosować się bezwzględnie do poleceń obsługi Parku Linowego. Każdy zjazd, przejście, rozpoczęcie zabawy
rozpoczyna komenda „Możesz iść”.
9. Na każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba, chyba że instruktor zadecyduje inaczej.
10. Osoby oczekujące na swoją kolej nie mogą przebywać na liniach zjazdów, przejść linowych i innych.
11. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu do Parku Linowego.
12. Każdy uczestnik zostaje przeszkolony w zakresie specyfiki terenu i regulaminu co potwierdza własnoręcznym podpisem na sto sownym
oświadczeniu.
13. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub
życiu, nie mogą brać udziału w zajęciach.
14. Przed wejściem na obszar Parku Linowego (zawsze ściśle określony w ramach zapoznania ze specyfiką terenu) należy zabezpieczyć
kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp.
15. W przypadku każdego stanowiska, nie wolno dotykać, łapać lin zasadniczych stanowiących asekurację uczestnika. Takie zachowanie
może grozić pokaleczeniem.
16. Specyfika technik alpinistycznych w zabawie (bliskość ciała z systemem asekuracji) może spowodować otarcia czy posiniaczenia
u uczestnika, co przyjmuje się jako normalne.
17. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek z punktów regulaminu grozi bezwzględnie wydaleniem z Parku Linowego w zakresie całości za jęć
bez zwrotu opłaty za wstęp.
18. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/prawny opiekun zapozna dziecko i omówi z nim regulamin.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem Parku Linowego i wyrażamy
zgodę na udział w zajęciach naszego dziecka/podopiecznego
……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
Zdajemy sobie sprawę, że nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie
i przekazanych w czasie szkolenia może grozić upadkiem, za który organizator
nie ponosi odpowiedzialności.
Imię, nazwisko i czytelny podpis rodzica/opiekuna, data
………………………………………………………………

Pesel dziecka
……………............................

Ojciec/Matka

Seria i numer dowodu osobistego

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna

……………………………………..

………………………………………

Ojca/Matki
W związku z prowadzeniem dokumentacji zdjęciowej lub filmowej podczas zajęć wizerunek każdego uczestnika
może zostać wykorzystany na cele promocyjno-reklamowe firmy „Na Grani” Turystyka i Alpinizm.
Poinformowany o fakcie, wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka
przez firmę „Na Grani” Turystyka i Alpinizm na cele promocyjno-reklamowe firmy.
…………………………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna

