OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun wyrażam zgodę na jednorazowe (rozumiane jako wielokrotne
wchodzenie na trasy w ciągu jednego dnia) skorzystanie z Parku Linowego „Małe Alpy” przez :
…………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ NAZWISKO
Zapoznałem się z obowiązującym regulaminem i w pełni go akceptuję.
Podopieczny wchodzi na moje ryzyko i odpowiedzialność.
………………………………………………………………..
Data i podpis

REGULAMIN PARKU LINOWEGO
1.

Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgoda pełnoletniego
opiekuna. Dzieci w wieku do 10 lat mogą korzystać z parku linowego pod warunkiem znajdowania się
pod ciągłym dozorem wzrokowym opiekuna.

2.

Jedna osoba dorosła powinna doglądać maksymalnie 10 osób w wieku od 10-18 lat lub maksymalnie 3
osób poniżej 10 roku.

3.

Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek na nich czynności może
mieć miejsce tylko i wyłącznie po:
−

Zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu;

−

Zakupieniu biletu;

−

Podpisaniu oświadczenia;

−

Otrzymaniu i założeniu przy pomocy instruktora sprzętu asekuracyjnego;

−

Otrzymaniu zgody instruktora na wejście na trasę.

4.

Wejście do Parku Linowego odbywa się na własną odpowiedzialność.

5.

Wchodząc na przeszkody Parku Linowego należy mieć świadomość, że przy każdej dyscyplinie sportu
istnieje ryzyko doznania kontuzji. Osoba akceptująca treść Regulaminu podejmuje to ryzyko.

6.

Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z
atrakcji w Parku Linowym.

7.

Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, tytoniu oraz innych
środków odurzających

8.

Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich
zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

9.

Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania ograniczenia działalności Parku w razie złych
warunków atmosferycznych (silny wiatr, silne opady, burze itp.) lub innego zdarzenia mogącego zagrozić
bezpieczeństwu osób w nim przebywających.
11. Osoba korzystająca z Parku jest zobowiązana zgłosić instruktorowi wszelkie niedyspozycje zdrowotne i
urazy powstałe podczas pobytu w Parku.
12. W przypadku gdy uczestnik po szkoleniu stwierdzi, że jego umiejętności oraz zdobyte informacje są
niewystarczające aby w sposób bezpieczny i poprawny korzystać z Parku Linowego, zobowiązany jest
ten fakt zgłosić obsłudze i zrezygnować z wejścia do Parku.
13. Osobom, które dobrowolnie zrezygnują z kontynuacji trasy w Parku Linowym nie będą zwracane koszty
biletu.
14. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi bezwzględne usunięcie z terenu Parku Linowego bez obowiązku
zwrotu opłaty za wstęp.
15. Za zniszczenie jakichkolwiek elementów Parku Linowego sprawca szkody zostanie pociągnięty do
odpowiedzialności karnej.

