REGULAMIN PARKU LINOWEGO
W DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W WYGONINIE
TRASA ŚREDNIA – DZIECI OD 11 LAT

Osoby korzystające z Parku Linowego muszą mieć świadomość, że jeżeli nie będą przestrzegać
regulaminu bezpieczeństwa i nie będą stosować się do zasad przekazanych podczas instruktażu
mogą być narażone na niebezpieczeństwo upadku i odniesienia poważnych urazów z trwałym
kalectwem lub śmiercią włącznie.

1. Teren Parku Linowego jest integralną częścią ośrodka „Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie”
i obowiązują na nim wszystkie zasady i regulaminy przyjęte przez kierownictwo dla całego obszaru
placówki.
2. Na przeszkody Parku Linowego można wchodzić wyłącznie pod nadzorem instruktora, a na sam
teren Parku Linowego tylko pod opieką personelu ośrodka. Należy bezwzględnie wykonywać
polecenia instruktorów i personelu ośrodka.
3. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na
ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
4. Podczas pokonywania przeszkód Parku Linowego należy zachowywać najwyższą ostrożność i
skupienie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości bezzwłocznie należy się
skontaktować z instruktorem.
5. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności musi być
poprzedzone:
- przeszkoleniem teoretycznym i aktywnym zapoznaniem się z regulaminem;
- przeszkoleniem praktycznym na trasie instruktażowej;
- oficjalnym dopuszczeniem przez instruktora.
6. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać sprzęt asekuracyjny chroniący przed
upadkiem z wysokości od instruktora ośrodka. Zabrania się korzystania z własnego sprzętu
asekuracyjnego.
7. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk i schowania pod kask. Należy
ciągle mieć na uwadze stan swoich włosów gdyż mogą one wkręcić się w rolki przyrządu
zjazdowego i w konsekwencji boleśnie wyrwać ze skóry głowy.
8. Należy zdjąć biżuterię i inne ozdoby z szyi, rąk i palców aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia
lub życia. Także wszelkie zawieszki na szyję i luźne drobne urządzenia (telefony komórkowe,
odtwarzacze, aparaty fotograficzne) nie powinny stanowić zagrożenia dla użytkownika Parku
Linowego.

9. Podczas przepinania się należy bezwzględnie stosować zasadę obsługi w jednym momencie tylko
jednego urządzenia asekuracyjnego.
10. Podczas pokonywania kolejnych przeszkód nie wolno dotykać dłońmi liny stalowej
asekuracyjnej po której przemieszcza się przyrząd zjazdowy oraz karabinki asekuracyjne.
11. Zakazuje się skakać po platformach i przeszkodach, biegać po przeszkodach, hałasować,
urządzać wyścigi i inne nieodpowiedzialne zawody, użytkować elementy Parku Linowego
niezgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem
alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć negatywny wpływ na prawidłową ocenę
bezpieczeństwa.
13. Użytkownik Parku Linowego zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z
personelu wszelkie obawy związane z własnym samopoczuciem lub stanem zdrowia, które
mogłyby uniemożliwić pokonywanie przeszkód.
14. Użytkownik Parku Linowego zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z
personelu wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, co do stanu technicznego pokonywanych
przeszkód i osobistego sprzętu asekuracyjnego.
15. Za nieprzestrzeganie regulaminu instruktor lub inna osoba z personelu bezwzględnie nakazuje
natychmiastowe opuszczenie toru przeszkód zgodnie z wydawanymi instrukcjami i nie dopuszcza
usuniętej osoby do ponownego korzystania z Parku Linowego.
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