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1. Z Parku Linowego  mog¹ korzystaæ osoby pe³noletnie o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz – wy³¹cznie za pisemn¹ zgod¹ rodziców lub opiekunów prawnych - osoby niepe³noletnie lub osoby nie posiadaj¹cej pe³nej        
zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Wzór oœwiadczenia o wyra¿eniu zgody na korzystanie z Parku Linowego przez osobê niepe³noletni¹ lub nie posiadaj¹c¹ pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych mo¿na otrzymaæ w biurze obs³ugi     
klienta Parku Linowego.

2. Park Linowy sk³ada siê z 3 tras: jednej dla dzieci i trzech dla doros³ych. Na trasê dla doros³ych mog¹ wejœæ wy³¹cznie osoby mierz¹ce nie mniej ni¿ 
3. Osoby mierz¹ce mniej ni¿ 150 cm z  mog¹ wy³¹cznie wejœæ na trasy wskazane przez obs³ugê Parku Linowego.
4. Osoby poni¿ej 8 roku ¿ycia, lecz maj¹ce nie mniej ni¿   mog¹ wejœæ na wysokoœæ tylko pod opiek¹ rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasê przeznaczon¹ dla dzieci.
5. Korzystanie z Parku Linowego przez osoby mierz¹ce mniej ni¿   nie jest mo¿liwe ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
6. W Parku Linowym poza trasami wskazanymi powy¿ej, znajduje siê jedna trasa treningowa. Warunkiem dopuszczenia przez obs³ugê Parku Linowego do skorzystania z tras wskazanych w pkt. 2 powy¿ej, jest prawid³owe pokonanie   

przez danego uczestnika   trasy treningowej. 
7. Wejœcie do Parku Linowego nastêpuje na odpowiedzialnoœæ i ryzyko danej osoby lub jej opiekuna prawnego.
8. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po (i) wczeœniejszym zapoznaniu siê z niniejszym regulaminem, (ii) uiszczeniu op³aty za bilet oraz (iii) przejœciu szkolenia z zasad bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych w Parku 

Linowym, jak równie¿ po (iv) podpisaniu wskazanego poni¿ej oœwiadczenia o zapoznaniu siê i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeñstwa Parku Linowego. Osoby, które nie spe³ni¹ powy¿szych warunków nie mog¹ 
korzystaæ z Parku Linowego i mog¹ zostaæ z niego usuniête przez obs³ugê Parku Linowego.

9. Ka¿da osoba chc¹ca skorzystaæ z Parku Linowego musi podpisaæ oœwiadczenie o zapoznaniu siê z niniejszym regulaminem i zasadami bezpieczeñstwa Parku Linowego, otrzymane w biurze obs³ugi klienta Parku Linowego wraz z 
biletem wstêpu do Parku Linowego. 

10. Rozpoczêcie korzystania z Parku Liniowego nastêpuje wy³¹cznie z pierwszej platformy ka¿dej trasy. Wejœcie na pierwsz¹ platformê ka¿dej trasy w Parku Linowym mo¿e mieæ miejsce tylko w obecnoœci pracownika obs³ugi Parku 
Linowego.

11. Osoby, które s¹ pod wp³ywem lub po spo¿yciu alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych, obowi¹zuje ca³kowity zakaz korzystania z Parku Linowego.
12. Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawnoœci fizycznej. Trasy dla  wymagaj¹ lepszego przygotowania kondycyjnego.
13. Osoby cierpi¹ce na choroby serca lub inne, które w przypadku wysi³ku fizycznego mog¹ zagra¿aæ ich zdrowiu lub ¿yciu, nie mog¹ korzystaæ z Parku Linowego.
14. Osoby korzystaj¹ce z Parku Linowego zobowi¹zane s¹ do bezwzglêdnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeñstwa i poleceñ pracowników obs³ugi Parku Linowego. 
15. Osoby znajduj¹ce siê na terenie Parku Linowego nie mog¹ swoim zachowaniem zarówno na ziemi, jak i na wysokoœci stwarzaæ zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia swojego lub innych u¿ytkowników Parku Linowego. 
16. Osoby znajduj¹ce siê na terenie Parku Linowego nie mog¹ przeszkadzaæ w pracy pracownikom obs³ugi Parku Linowego.
17. Pracownicy obs³ugi Parku Linowego mog¹ w ka¿dej chwili za¿¹daæ opuszczenia Parku Linowego przez osobê, która narusza niniejszy regulamin, zasady bezpieczeñstwa lub polecenia pracowników obs³ugi, jak równie¿ w 

przypadku, gdy wobec warunków pogodowych (opady, silny wiatr) wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa. Takiemu u¿ytkownikowi nie przys³uguj¹ ¿adne roszczenia, w szczególnoœci o zwrot ceny za bilet wstêpu do Parku 
Linowego. 

18. Uwaga!!! Teren Parku Liniowego jest monitorowany.
19. Pracownicy obs³ugi Parku Linowego nie odpowiadaj¹ za rzeczy wniesione lub pozostawione w Parku Linowym przez u¿ytkowników.
20. Zasady bezpieczeñstwa opisane poni¿ej stanowi¹ integraln¹ czêœæ niniejszego regulaminu:

Zasady bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w Parku Linowym „Park Linowy Leœny Raj”:
a) Osoby chc¹ce korzystaæ z Parku Linowego musz¹ otrzymaæ od pracowników obs³ugi sprzêt zabezpieczaj¹cy (asekuracyjny) przed upadkiem z wysokoœci. Za³o¿enie powy¿szego sprzêtu jest warunkiem dopuszczenia danego 

u¿ytkownika do korzystania z Parku Linowego.
b) Sprzêt asekuracyjny zak³ada u¿ytkownikowi tylko pracownik obs³ugi Parku Linowego.
c) Po za³o¿eniu sprzêtu asekuracyjnego niedopuszczalne s¹ jakiekolwiek zmiany przy nim.
d) 
e) W sk³ad sprzêtu asekuracyjnego wchodzi uprz¹¿, lon¿a asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek  karabinkiem i lon¿¹ oraz kask.
f) Osoby nosz¹ce bi¿uteriê lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyæ tak, aby nie stwarza³y one zagro¿enia dla ich zdrowia lub ¿ycia.
g) Przedmioty ostre takie jak no¿e itp. oraz takie które podczas przejœcia tras¹ Parku Linowego mog¹ zostaæ utracone, nale¿y zdeponowaæ w miejscu wskazanym przez obs³ugê Parku Linowego.
h) Karabinki lon¿y asekuracyjnej nale¿y wpinaæ zamkami w dwie przeciwne strony.
i) Po ka¿dym wpiêciu karabinka nale¿y sprawdziæ, czy zamek zosta³ poprawnie zamkniêty (spojrzenie kontrolne).
j) Podczas przeprawy przez trasê Parku Linowego lon¿a asekuracyjna musi zawsze znajdowaæ siê miêdzy rêkami danego u¿ytkownika.
k) Po dojœciu do platformy nale¿y przepi¹æ pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
l) Na jednej platformie nie powinny znajdowaæ siê wiêcej ni¿ dwie osoby.
m) 
n) Podczas przepinania siê nale¿y w jednym momencie dotykaæ tylko jednego karabinka.
o) Do przepinania siê mo¿na u¿ywaæ równie¿ pêtli j z liny stalowej oplecionej wokó³ .
p) Wpinaj¹c siê do pêtli  wokó³ drzewa nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby karabinek by³ wpiêty zamkiem na zewn¹trz (od drzewa).
q) Przed wejœciem na kolejn¹ przeszkodê nale¿y ponownie sprawdziæ poprawnoœæ wpiêcia karabinków.
r) Przed zjazdem na linie nale¿y najpierw jednym karabinkiem wpi¹æ siê do pêtli   oplecionej wokó³ drzewa, potem drugim karabinkiem w linê stalow¹, a nastêpnie wpi¹æ  w linê. Dopiero potem 

mo¿na odpi¹æ karabinek z pêtli oplecionej wokó³ drzewa i przepi¹æ w linê zjazdow¹ zamkiem w odwrotn¹ stronê w stosunku do pierwszego karabinka.
s) Na linie zjazdowej w pierwszej kolejnoœci powinien znajdowaæ siê bloczek zjazdowy (symbolizuje go ¿ó³ta taœma naklejona na linê s³u¿¹c¹ do zjazdu), a nastêpnie karabinki z lon¿y (symbolizuje je czerwona taœma naklejona na 

ka¿d¹ linê).
t) Podczas zjazdu na bloczku nale¿y trzymaæ siê tylko   bloczka i nie k³aœæ rêki na stalowej linie, gdy¿ grozi to skaleczeniem. 
u) Po przejechaniu na drug¹ stronê nale¿y zatrzymaæ siê stopami na materacu oko³o 50cm nad platform¹, chwyciæ rêk¹  przed bloczkiem tak, aby nie odjechaæ z powrotem i wstaæ. 

Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie nale¿y wyci¹gaæ przed siebie r¹k w kierunku materaca.
v) Szczególnie nale¿y przestrzegaæ zasady nie wchodzenia w zjazd tyrolk¹ zanim poprzednik nie opuœci podestu na koñcu tyrolki, gdy¿ grozi to niebezpiecznym zderzeniem uczestników u¿ytkowników Parku Linowego!
w) Po przejechaniu na linie powinno siê zachowaæ nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ przepinania sprzêtu asekuracyjnego: najpierw wypina siê jeden karabinek i wpina siê go do pêtli   oplecionej wokó³ drzewa, nastêpnie wypina siê 

bloczek i wpina siê go do ucha u boku uprzê¿y, jako ostatni wypina siê karabinek bêd¹cy jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpina siê go do kontynuacji tej liny. 
x) W przypadku doznania os³abienia lub urazu albo w przypadku jakichkolwiek trudnoœci z pokonaniem trasy Parku Linowego nale¿y wezwaæ obs³ugê Parku Linowego w celu sprowadzenia na poziom zerowy.
y) Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie mo¿na skakaæ po przeszkodach.
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Ka¿da osoba jest zobowi¹zana do przejœcia trasy szkoleniowej, natomiast osoby wybieraj¹ce siê na trasê trudn¹ przechodz¹ krótki test wysi³kowy.
zintegrowany z

Na jednej przeszkodzie mo¿e znajdowaæ siê tylko jedna osoba !
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karabinka poni¿ej Trzymanie siê karabinka pozwoli na utrzymanie kierunku jazdy twarz¹ do przodu.
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