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Zarządu WOSiR Szelment sp. z o.o.
z dnia 17.07.2015r.

REGULAMIN PARKU LINOWEGO w WOSiR Szelment sp. z o.o.
1.Wstęp na trasę linową jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź
zaproszenia. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu.
2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w parku Linowym bez limitu przejść i czasu w trakcie
jednego dnia.
3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo Dzieci korzystających z parku
linowego.
4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji parku linowego wyłącznie pod opieką
przynajmniej jednej dorosłej osoby.
5. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób
korzystających z parku linowego, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
6. Park linowy działa w godzinach otwarcia obiektu, a jego działanie może zostać przerwane
w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi lub niewystarczającym oświetleniem.
7. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 13 lat.
8. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie
przeszkadzać innym uczestnikom.
9. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
10. Przed wejściem na trasę parku linowego należy opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterie, smycze itp.
11. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia, picia oraz telefonów komórkowych.
12. Trasę należy pokonywać w jednym oznaczonym kierunku.
13. W przypadku odpadnięcia od siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę parku
linowego.
14. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty
zakupu biletu.
15. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu parku grozi im
niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów za które organizator atrakcji nie odpowiada.
16. Na terenie parku linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
17. Za niestosowanie się do poleceń instruktora grozi wydalenie z parku bez zwrotu kosztu biletu.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ w WOSiR
Szelment sp. z o.o.
1.
Korzystając ze ścianki wspinaczkowej należy zapoznać się z regulaminem
ścianki i
stosować się do jego zaleceń.
2.
Korzystając ze ścianki wspinaczkowej można jedynie w obecności personelu dyżurnego (instruktora
lub operatora ściany).
3.
Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać samodzielnie osoby przeszkolone, posiadające
odpowiedni dokument o ukończeniu kursu wspinaczki podpisany
przez instruktora Polskiego Związku
Alpinizmu bądź właściwego instruktora sportu lub rekreacji.
4.
Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na udział w
zajęciach na ścianie wspinaczkowej.
5.
Osoby pełnoletnie muszą podpisać osobiście stosowne oświadczenie.
6.
Ćwicząc na ścianie wspinaczkowej należy korzystać z materacy gimnastycznych, które układamy
pod ścianką oraz należy wyznaczyć „strefę ścianki”, w obrębie której nie wolno przebywać innym osobom
poza ćwiczącymi.
7.
Osoby uczestniczące w zajęciach, które nie wspinają się muszą przebywać poza strefą ścianki. W
strefie ścianki nie mogą znajdować się żadne przedmioty oraz urządzenia nie będące aktualnie używanym
sprzętem asekuracyjnym.
8.
Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie się wspinać określa tabliczka znamionowa
zamontowana na ściance wspinaczkowej.
9.
Nad bezpieczeństwem użytkowników ścianki, przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa

personel dyżurujący (instruktor bądź operator ścianki).
10.
Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie
lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.
11.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić sprzęt, upewniając się o jego dobrym stanie.
12.
Sprzęt i urządzenia ścianki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
13.
Zabrania się wspinaczki a także przebywania pod osobą wspinającą się.
Nie należy przechodzić
ani zatrzymywać się pod wspinającymi. Nie wolno hałasować i przeszkadzać wspinającym się.
14.
Zabrania się samodzielnego dokonywania zmian w konfiguracji ścianki.
Do dokonywania
wszelakich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie personel dyżurujący (instruktor lub operator ściany).
15.
Linę z uprzężą łączyć można jedynie za pomocą węzła ósemkowego. Zabrania się łączenia liny z
uprzężą za pomocą karabinka !!!
16.
Każda osoba nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz wiązania węzła jest zobowiązania do
poinformowania o tym personel dyżurujący.
17.
O doznanych kontuzjach oraz zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie
poinformować prowadzącego zajęcia.

CENNIK PARKU LINOWEGO WOSiR SZELMENT sp. z o.o.
TRASA CZERWONA - 25,00 zł
TRASA NIEBIESKA - 25,00 zł
TRASA DZIECIĘCA - 10,00 zł
PAKIET DWÓCH TRAS - 40,00 zł
ŚCIANKA WSPINACZKOWA - 10,00 zł/godz.
W PARKU HONOROWANA JEST KARTA DUŻEJ RODZINY ORAZ PŁATNOŚĆ
KARTAMI KREDYTOWYMI.
Osoby poniżej 13. roku życia mogą wejść do parku i na instalacje TYLKO pod
opieką osoby dorosłej, zaś osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów.

