
 

 
 

 

REGULAMIN PARKU LINOWEGO W WOSIR SZELMENT SP. Z O.O. 

 
Działalność parku linowego i ścianki wspinaczkowej prowadzona jest przez WOSiR Szelment sp. z o.o. na podstawie 

Umowy Koncesji na usługi obejmujące świadczenie usługi operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej 

przy jeziorze Szelment Wielki zgodnie z zawartą Umową z dn. 10 lipca 2018 r. 

 

1. Park linowy jest czynny w godzinach otwarcia obiektu, a jego działalność może zostać zamknięta w związku ze złymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi bezpieczne korzystanie z atrakcji sportowej (silny wiatr, deszcz, 

wyładowania atmosferyczne, itp.). 

2. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie tzn. do 18 r. życia za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych, złożoną w obecności pracownika. Wejście do parku linowego następuje na własną odpowiedzialność. 

3. Wejście na trasy w parku linowym i wykonanie jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się 

z Regulaminem, zakupieniu biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego  z zasad bezpieczeństwa oraz dopuszczeniu przez 

obsługę parku linowego. 

4. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu parku linowego WOSiR Szelment sp.z o.o. 

5. Przed wejściem na trasę parku linowego należy opróżnić kieszenie, zdjąć biżuterię, smycze oraz inne przedmioty które, będą 

stwarzały zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

6. Osoby posiadające długie włosy powinny je schować pod kaskiem, spiąć. 

7. Zabrania się wnoszenia na trasę parku linowego jedzenia, napojów oraz telefonów komórkowych. 

8. Trasę należy pokonać w jednym oznaczonym kierunku. 

9. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę parku 

linowego. W przypadku odpadnięcia od siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę parku linowego. 

10. Minimalny wiek dziecka pozwalający na skorzystanie w parku z trasy dziecięcej to 3 lata. 

11. Dzieci mogą przebywać i korzystać z atrakcji w parku linowym wyłącznie pod opieką przynajmniej 1 osoby dorosłej. 

12. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających  z parku 

linowego, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką. 

13. Przejście trasy dziecięcej musi się odbywać w asyście rodzica lub opiekuna dziecka. 

14. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie huśtać się, nie przeszkadzać 

innym uczestnikom.  

15. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba, na podeście mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. 

16. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające. 

17. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się pod trasą w parku linowym i w pobliżu zjazdów. 

18. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, także osobom, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy podczas trwania 

programu. 

19. Na teren parku zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Na terenie parku linowego obowiązuje 

zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 

20. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej. 

21. Wszystkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom parku linowego. 

22. Nieprzestrzeganie Regulaminu i zasad bezpieczeństwa przekazanych uczestnikom zabawy podczas szkolenia zwalnia WOSiR 

Szelment sp. z o.o. z odpowiedzialności. 

23. Operator parku linowego zastrzega sobie prawo do bezwzględnego wydalenia z parku linowego osób nieprzestrzegających 

Regulaminu. 

24. Park linowy nie przechowuje danych osobowych swoich klientów pozyskanych w celu realizacji usługi.  Na koniec dnia pracy 

oświadczenia wraz z danymi osobowymi są poddawane fizycznej likwidacji. 

  

 


