REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO
/ TRASA NISKA I WYSOKA /
1. Park Linowy jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
2. Park Linowy jest otwarty:
a) od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00, w miesiącach kwiecień,
maj, czerwiec, wrzesień,
b) od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 20.00, w miesiącach lipiec,
sierpień.
3. Osoby znajdujące się na trenie Parku Linowego są zobowiązane do podporządkowania
się instrukcjom oraz poleceniom pracowników Parku Linowego.
4. Wejście na trasy Parku Linowego i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności
może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
podpisaniu oświadczenia, otrzymaniu i założeniu na siebie przy asyście instruktora
kompletu sprzętu asekuracyjnego oraz odbyciu szkolenia instruktażowego.
5. W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzą: uprząż, lonże wraz z karabinkiem, bloczkiem
oraz kask. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie
wolno przy nim niczego zmieniać.
6. Z trasy niskiej i wysokiej Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz
niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie
znajduje się u instruktorów oraz na stronie internetowej http://mosir.elk.pl/parklinowy/trasa-niska/ lub http://mosir.elk.pl/park-linowy/trasa-wysoka/.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Parku Linowego jedynie pod ustawicznym
nadzorem pełnoletniego opiekuna. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za
powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
8. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego.
10. Podczas przechodzenia przez trasę niską oraz wysoką należy zachowywać się
spokojnie, w szczególności: nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować, itp.
W każdym czasie należy zachować szczególną ostrożność.
11. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia
instruktorów.

12. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą stosować się
do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów,
za które organizator atrakcji nie odpowiada.
13. 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 osób.
14. Korzystać z trasy niskiej oraz wysokiej Parku Linowego mogą osoby, które spełniają
następujące kryteria:
a) minimalny wzrost – 130 cm,
b) maksymalna waga – 130 kg.
15. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem
alkoholu, narkotyków, ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę
organizmu ludzkiego. Na teren Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz
spożywanie alkoholu, palenie tytoniu i e-papierosów.
16. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć lub zdjąć
całkowicie, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik
zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które
mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z atrakcji Parku Linowego (dotyczy to
także urządzeń i elementów medycznych oraz innych użytecznych, jak np. aparaty
słuchowe, itp.)
17. Za wszelkie uszkodzenia odzieży oraz ubioru uczestnika, podczas pobytu na terenie
Parku Linowego, organizator atrakcji nie ponosi odpowiedzialności.
18. Osoby korzystające z trasy niskiej oraz wysokiej Parku Linowego powinny posiadać
obuwie zakrywające palce i piętę ze sztywniejszą podeszwą oraz odzież nieutrudniającą
pokonywania przeszkód na trasach Parku Linowego. Osoby o długich włosach
zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
19. Podczas wejścia po drabince na trasę niską i wysoką uczestnik korzysta z systemu
asekuracji pionowej. Po wejściu na pierwszą platformę trasy niskiej i wysokiej,
uczestnik wpina karabinek do liny asekuracyjnej, następnie wypina się z urządzenia do
asekuracji pionowej. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa, która zapewnia
ciągłość asekuracji podczas pokonywania tras Parku Linowego. Wejście na pierwszą
platformę może mieć miejsce tylko w obecności instruktora Parku Linowego.
20. Uczestnik wpina karabinek w linę asekuracyjną na początku trasy niskiej i wysokiej
Parku Linowego tak, jak jest to przedstawione na szkoleniu i przez cały czas

pokonywania trasy nic przy nim nie zmienia, aż do momentu zakończenia przejścia
trasy.
21. Podczas przejścia trasy niskiej i wysokiej Parku Linowego lonża asekuracyjna musi
stale znajdować się między rękami uczestnika.
22. Przed pokonaniem przeszkody typu zjazd tyrolski, na linę asekuracyjną bezpośrednio
przed karabinkiem, należy wpiąć bloczek.
23. Podczas poruszania się po przeszkodach trasy niskiej i wysokiej uczestnik nie może
dotykać rękoma lin stalowych.
24. Na przeszkodzie trasy niskiej i wysokiej może znajdować się jedna osoba, na platformie
– maksymalnie dwie osoby.
25. Przed wejściem na kolejną przeszkodę trasy niskiej i wysokiej należy ponownie
sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
26. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić personelowi Parku Linowego wszelkie
zastrzeżenia, wątpliwości oraz uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia
Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia oraz innych niepokojących
objawów.
27. Osobom, które dobrowolnie zrezygnują z kontynuacji przejścia tras Parku Linowego
lub zostaną usunięte z Parku Linowego nie będą zwracane koszty biletu.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego przerwania
działalności Parku Linowego w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady
atmosferyczne, silny wiatr, burza, itp.) lub innego niespodziewanego zdarzenia
mogącego zagrozić bezpieczeństwu uczestników.
29. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu instruktor ma
prawo usunąć osobę z terenu Parku Linowego.
30. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku
Linowego.
31. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

