
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę „GMG G.Suszwedyk M.Żukowski S.C” z siedzibą 
 w Giżycku 11-500, posiadającą numer NIP 8451985657 , numer REGON 361069845 (Organizator Parku) na rzecz osób 
 korzystających (Uczestników) z atrakcji Parku Linowego Wiewióra (Park). 
2. Integralną częścią Regulaminu są trzy Załączniki: Formularz uczestnictwa (1), Zasady Bezpieczeństwa (2), 
 Zasady przebywania na terenie Parku (3). 
3. Treść Regulaminu udostępniana jest Uczestnikom przy kasie biletowej Parku oraz na stronie internetowej 
 www.parkwiewiora.pl. 
4. Każdy Uczestnik i Przedstawiciel ustawowy Uczestnika lub pełnoletni Opiekun Uczestnika, zobowiązany jest do 
 uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do jego akceptacji w formie pisemnej poprzez wypełnienie i 
 podpisanie Formularza Uczestnictwa. 
5. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu przez Uczestnika, Przedstawiciela ustawowego Uczestnika lub 
 pełnoletniego Opiekuna Uczestnika, nie dochodzi do zawarcia umowy z Organizatorem Parku, który odmawia 
 świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. 

II. ZAWARCIE UMOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Organizator świadczy usługi, o których mowa w Regulaminie, na rzecz Uczestnika, na podstawie odpłatnej umowy 
 zawartej z Uczestnikiem, Przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika lub pełnoletnim Opiekunem 
 małoletniego Uczestnika. 
2. W celu zawarcia umowy, Uczestnik oraz Przedstawiciel ustawowy Uczestnika lub pełnoletni Opiekun wypełniają
 i podpisują czytelnie Formularz uczestnictwa, w punkcie sprzedaży biletów na terenie Parku w obecności 
 obsługi Parku.
3. Organizator Parku jest uprawniony do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych do Formularza uczestnictwa, 
 porównując te dane z okazanym na żądanie przez Uczestnika, Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika lub pełnoletniego
 Opiekuna Uczestnika dokumentem tożsamości.
4.  Każdy Uczestnik i Przedstawiciel ustawowy Uczestnika lub pełnoletni Opiekun, zawierając umowę z Organizatorem Parku 
 oświadczają, że akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu. 
5.  Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Organizatorem Parku, a osobami wskazanymi w Sekcji II pkt. 1 jest wykonanie 
 przez Organizatora Parku usługi polegającej na odpłatnym umożliwieniu Uczestnikowi skorzystania z udostępnionych 
 przez Organizatora Parku uwarunkowań, infrastruktury i sprzętu (systemu platform i przeszkód linowych 
 zainstalowanych na drzewach lub palach oraz systemu zabezpieczeń) w ramach wyznaczonych przez 
 Organizatora Parku tras.
6.  Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem Parku, a Uczestnikiem lub Przedstawicielem ustawowym Uczestnika lub 
 pełnoletnim Opiekunem następuje w chwili zakupu biletu wstępu w kasie Parku, po uprzednio prawidłowo 
 wypełnionym i podpisanym Formularzu uczestnictwa. 
7.  Bilet jest ważny w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi i przysługuje wyłącznie jednej osobie. Brak jest możliwości 
 przekazania innej osobie biletu po rozpoczęciu korzystania z usług Parku. 
8.  W razie niewykorzystania biletu w dniu jego zakupu z powodu okoliczności niezależnych od stron (np. złych warunków 
 atmosferycznych), Organizator nie zwraca ceny uiszczonej za bilet ani jej części, z uwagi na to, że w takim przypadku bilet 
 może zostać wykorzystany do końca sezonu, w którym dokonano jego zakupu, w zakresie w jakim jego wykorzystanie nie 
 było możliwe. 
9. Uczestnicy, którzy z przyczyn zależnych od siebie rezygnują z uczestnictwa, koszty biletu nie są zwracane.
10. Cennik usług Organizatora Parku oraz opis tras jest zawarty w ofercie udostępnianej Uczestnikom na stronie 
 internetowej Parku www.parkwiewiora.pl oraz  wywieszonej  przy kasie biletowej Parku (Oferta Organizatora Parku). 
11. Korzystanie z atrakcji Parku, o których mowa w regulaminie możliwe jest tylko i wyłączenie w godzinach otwarcia Parku. 
 Aktualne godziny otwarcia Parku, dostępne są na  stronie internetowej Parku.
12. W przypadku  grup zorganizowanych możliwe jest ustalenie innych, indywidualnych godzin i terminów, niż ogólnie 
 obowiązujące. 
13. Organizator Parku lub obsługa Parku są uprawnieni odmówić wstępu na teren Parku lub na poszczególne trasy Parku, 
 a także nakazać opuszczenie trasy lub całego terenu Parku, ze względu na istniejące lub prawdopodobne zagrożenie dla 
 życia, zdrowia lub mienia Uczestników, a w szczególności w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
 innego nagłego zdarzenia, a także w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
14. Każdy Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika lub pełnoletni Opiekun Uczestnika zobowiązani są stosować się do 
 poleceń i wytycznych Organizatora Parku lub obsługi Parku.
15. Po przejściu zakupionych tras lub rezygnacji z usług Parku, każdy Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu 
 Organizatorowi Parku sprzętu zabezpieczającego  w punkcie zdawania sprzętu – co tożsame jest z wykonaniem 
 (wygaśnięciem) umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Parku.

III. RODZAJE TRAS I PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PARKU 

1. Trasy Parku dzielą się ze względu na zróżnicowany poziom trudności, ilość i rodzaj przeszkód, wysokość nad ziemią, 
 systemem asekuracji, kryterium wieku, wagi oraz minimalnego lub maksymalnego wzrostu, który musi spełniać 
 Uczestnik, aby móc korzystać z danej trasy.
2.  Oferta Organizatora Parku zawiera szczegółowy opis poszczególnych tras wraz z wymaganymi kryteriami od Uczestnika. 
3.  Zaleca się poruszanie po Parku w butach i ubraniach sportowych. Organizator Parku nie ponosi odpowiedzialności za 
 ewentualne zniszczenie ubrań i obuwia oraz innego wyposażenia Uczestnika powstałych w czasie korzystania 
 z usług Parku. 
4.  Przed skorzystaniem z Parku, a w szczególności przed wyruszeniem na trasy, każdy Uczestnik zobowiązany jest do 
 osobistego odbycia szkolenia prowadzonego przez obsługę Parku w zakresie zasad bezpieczeństwa w Parku 
 i bezpiecznego posługiwania się dostarczonym przez Organizatora Parku sprzętem zabezpieczającym. 
5.  Wejście na przeszkody Parku (trasy) może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez Obsługę Parku, po ówczesnym 
 odbyciu szkolenia o którym mowa w sekcji  III pkt. 4.
6.  Każdy uczestnik niepełnoletni, który samodzielnie wchodzi na trasę, powinien być pod ciągłym nadzorem wzrokowym 
 Przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniego Opiekuna.
7.  Przedstawiciel ustawowy lub pełnoletni Opiekun może uczestniczyć wraz z maksymalnie dwójką niepełnoletnich 
 Uczestników (podopiecznych) w atrakcjach Parku Linowego. W tym przypadku, Uczestnicy mogą korzystać jednocześnie 
 tylko z jednej i tej samej atrakcji (trasy), oraz niepełnoletni Uczestnicy powinni być pod stałym i bezpośrednim nadzorem 
 Opiekuna. 
8. Uczestnicy o wzroście znacznie wyższym niż minimalnie wymagany na daną trasę (np. osoba dorosła chcąca iść na trasę 
 niską), mogą na nią pójść, lecz muszą wiedzieć o wynikających z tego faktu zagrożeniach. Lina asekuracyjna dostosowana 
 jest do minimalnego wymaganego wzrostu, tak więc dla Uczestników znacznie wyższych - z uwagi na ich wzrost, może 
 zaistnieć ryzyko uderzenia o elementy trasy w razie upadku.  Lina asekuracyjna, może również stwarzać dyskomfort 
 podczas pokonywania przeszkód. 
9. Uczestnicy o wzroście niższym niż minimalny wymagany wzrost na danej trasie, mogą mieć w niektórych sytuacjach 
 problem z przepinaniem się pomiędzy linami asekuracyjnymi oraz poruszaniem się po przeszkodach. Z uwagi na ten fakt, 
 Uczestnik ten nie powinien samodzielnie korzystać z danej atrakcji. W tym przypadku, Obsługa Parku zastrzega sobie 
 również prawo do odmowy wstępu na daną atrakcję.
10. Obsługa Parku nie ma obowiązku nadzorowania Uczestników oraz osób przebywających na terenie Parku. 
11. Wszelkie wypadki, kontuzje, a także wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, czy uwagi, zarówno co do stanu technicznego 
 wyposażenia Parku, w tym sprzętu zabezpieczającego, jak również co do własnego samopoczucia, bądź innych 
 niepokojących objawów lub okoliczności, Uczestnik lub jego Przedstawiciel Ustawowy /  pełnoletni Opiekun, zobowiązany 
 jest niezwłocznie zgłosić Obsłudze Parku. 
12. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy przez Uczestnika, 
 zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym Obsługę Parku w celu sprowadzenia Uczestnika na ziemię. 
13. Każdy Uczestnik korzysta z atrakcji Organizatora Parku na własne lub 
 Przedstawiciela Ustawowego / pełnoletniego Opiekuna ryzyko i odpowiedzialność. 
14. Organizator Parku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub osoby trzecie innemu 
 Uczestnikowi. 
15. Organizator Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parku.
16. Zasady bezpiecznego korzystania z Parku zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
17. Zasady przebywania na terenie Parku zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 
 (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm).
2.  Gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu było sprzeczne z przepisami prawa, w mocy pozostają pozostałe 
 postanowienia Regulaminu. 

REGULAMIN
Parku Linowego Wiewióra

I. ZASADY OGÓLNE

1. Podstawową zasadą bezpieczeństwa w Parku jest konieczność samodzielnego dbania przez Uczestnika o własne bezpieczeństwo, 
 przy wykorzystaniu systemów zabezpieczających Parku obejmujących m. in. sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 
 (sprzęt zabezpieczający).
2.  Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna w dobrym stanie psychofizycznym pozwalającym na bezpieczne korzystanie 
 z Parku, a w szczególności osoba trzeźwą, nie będąca pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
 środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, której stan zdrowia i stopień rozwoju pozwala 
 na bezpieczne korzystanie z Parku. Osoby dla których niewskazany jest wysiłek fizyczny lub emocjonalny związany 
 z korzystaniem z Parku, a w szczególności osoby niepełnosprawne lub cierpiące na choroby, bądź schorzenia, powinny przed 
 wstępem na teren Parku skonsultować to z lekarzem oraz poinformować o tym fakcie Organizatora Parku i Obsługę Parku. 
3.  Trasy Parku, posiadają system oznaczeń opierający się na kolorach. Daltoniści – przed skorzystaniem z usług Parku, powinni 
 poinformować obsługę Parku o swojej przypadłości.
4.  Uczestnik zobowiązany jest do zabezpieczenia biżuterii, okularów, telefonów komórkowych oraz innych przedmiotów wniesionych na 
 teren Parku w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia Uczestnika oraz pozostałych Uczestników, a także przed 
 ich zgubieniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 
5.  Na czas korzystania z usług Organizatora Parku, Uczestnik jest  bezwzględnie zobowiązany do zaprzestania żucia gumy, cukierków lub 
 innych produktów, którymi mógłby się zadławić.

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA TRASY : MALUCH
1. Trasa Maluch – jako jedyna, w całości została zabezpieczona m.in siatkami asekuracyjnymi (na przeszkodach) oraz barierkami 
 (na platformach), co chroni Uczestnika przed wypadnięciem z trasy.  Od Uczestnika nie jest wymagane posiadanie dodatkowego 
 osobistego sprzętu zabezpieczającego, tak jak w przypadku pozostałych tras Parku – poza kaskiem. 
2.  Trasa przeznaczona jest tylko dla dzieci, które spełniają wymagane kryteria przedstawione w ofercie Parku. Osoby dorosłe – poza 
 obsługą Parku, mają całkowity zakaz wstępu na trasę. 
3.  Każdy Uczestnik powinien być pod stałym nadzorem wzrokowym jego Przedstawiciela Prawnego lub pełnoletniego Opiekuna. 
4.  Uczestnik noszący długie włosy powinien je odpowiednio zabezpieczyć (np. związać i schować pod kask albo ubranie). 
5.  Uczestnicy powinni poruszać się tylko w jednym kierunku trasy. Dozwolone jest jednak zawracanie lub pokonywanie trasy 
 w przeciwnym kierunku, jeśli nie przeszkadza to innym Uczestnikom oraz nie naraża ich na niebezpieczeństwo. 
6.  Na jednej przeszkodzie lub platformie, może znajdować się nie więcej niż czworo Uczestników. 
7.  Podczas przechodzenia trasy wskazany jest spokój. Zabrania się skakania i biegania.
8.  Zabrania się umyślnego wchodzenia na siatki asekuracyjne.
9.  Bezwzględnie zabrania się wspinanie po siatkach asekuracyjnych lub barierkach, a także wychylania się poza nie. 
10. Zabrania się niszczenia konstrukcji i elementów wystroju, wyrzucania piłeczek z basenu, skakania do basenu i w basenie. 
11. Zabrania się popychania, przepychania, rzucania w siebie piłeczkami, zachowań agresywnych i innych mogących zagrażać 
 bezpieczeństwu Uczestnika lub innych Uczestników.
12. Zabrania się zabawy poza trasą.
13. Zasady bezpieczeństwa są przedstawiane dla każdego Uczestnika oraz jego Przedstawiciela Ustawowego lub pełnoletniego Opiekuna 
 podczas obowiązkowego szkolenia prowadzonego przez Obsługę Parku. Obowiązuje bezwzględny nakaz ich przestrzegania oraz 
 wykonywania poleceń Obsługi Parku. 
14. Uczestnik pokonuje trasy samodzielnie, na odpowiedzialność Przedstawiciela Ustawowego lub pełnoletniego Opiekuna, bez udziału 
 obsługi Parku. 
15. Po zakończeniu zabawy, Uczestnik zobowiązany jest do bezzwłocznego udania się do punktu zdawania sprzętu w celu 
 zwrócenia kasku. 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA TRAS:  NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA, ZJAZDOWA:
1.  Na trasach obowiązuje system asekuracji własnej, polegającej na samodzielnym przepinaniu karabinków pomiędzy linami 
 asekuracyjnymi.
2.  Uczestnikowi udostępniany jest przez Organizatora Parku certyfikowany sprzęt zabezpieczający, umożliwiający bezpieczne 
 pokonywanie tras. Sprzęt zabezpieczający ma za zadanie ratowanie życia Uczestnika oraz ograniczenie konsekwencji upadku lub 
 uderzenia Uczestnika, ale nie gwarantuje braku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Uczestnika (np. pozostawienia śladów). 
3.  W skład sprzętu zabezpieczającego wchodzi: 

  -  Uprząż
  -  Kask
  -  Lonża (liny auto-asekuracyjne przymocowane do  uprzęży)
   -  Podwójna lonża (Y)  wyposażona w karabinki, za pomocą których Uczestnik wpina się do lin asekuracyjnych co chroni 
    go przed upadkiem z wysokości. 
   -  Pojedyncza lonża (I) wyposażona w bloczek zjazdowy (tzw tyrolka), przeznaczony do zjazdów linowych. UWAGA – na trasach
      które nieposiadają zjazdów linowych, element ten nie musi być na wyposażeniu sprzętu zabezpieczającego uczestnika. 

4.  Maksymalna waga Uczestnika nie może przekraczać 120kg. Minimalny zapas regulacji uprzęży w pasie oraz udach nie może przekroczyć 
 odpowiednio: 15cm i 10cm. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy, którzy nie spełniają tych warunków, nie mogą korzystać z atrakcji 
 (tras). 
5.  Uczestnik nie może korzystać ze sprzętu zabezpieczającego lub innego, nieudostępnionego przez Organizatora Parku. 
6.  Sprzęt zabezpieczający zakłada i zdejmuje Uczestnikowi wyłącznie Obsługa Parku. 
7.  W przypadku zdjęcia sprzętu zabezpieczającego  przed wejściem przez Uczestnika na trasę, sprzęt ten ponownie zakłada Uczestnikowi 
 Obsługa Parku. 
8.  Po założeniu Uczestnikowi przez Obsługę Parku sprzętu zabezpieczającego niedopuszczalne są jakiekolwiek samodzielne 
 zmiany przy tym sprzęcie, bez udziału Obsługi Parku. 
9.  Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić wszelkie wątpliwości co do poprawności założonego sprzętu asekuracyjnego (za luźno /  za 
 mocno dopasowana uprząż) i nie podejmować samodzielnie żadnych działań regulacji. Jeśli Uczestnik zgłasza zastrzeżenia będąc 
 w trakcie korzystania z atrakcji, musi zaprzestać dalszej zabawy, aż do momentu wyjaśnienia / naprawy problemu przez Obsługę  Parku. 
10. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, podczas gdy ma na sobie założony sprzęt zabezpieczający.
11. Uczestnik noszący długie włosy, powinien je odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością wkręcenia się ich w bloczek zjazdo
 wy lub elementy Parku (np. związać i schować pod kask albo ubranie). 
12. Podstawą bezpieczeństwa Uczestnika będącego na wysokości jest samodzielne wpinanie się karabinkami do lin asekuracyjnych. 
 Jeśli Uczestnik z jakichkolwiek powodów nie jest w stanie samodzielnie wykonywać tych czynności, nie powinien wchodzić na wysokość 
 bez opieki.
13. Liny asekuracyjne są to tylko liny stalowe, które oznaczone są - w całości lub miejscowo, kolorem niebieskim. Wpinanie karabinków 
 do innych lin lub elementów konstrukcyjnych jest bezwzględnie zabronione.
14. Bezwzględnie zabronione jest przebywanie na wysokości bez wpiętych karabinków do liny asekuracyjnej – co grozi upadkiem 
 z wysokości. 
15. Przemieszczając się po przeszkodach trasy, karabinki należy przepinać zawsze pojedynczo – najpierw pierwszy do kolejnej liny 
 asekuracyjnej, dopiero drugi. Niedopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków !
16. Podczas przepinania karabinków, należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka. 
17. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy jego zamek jest  zamknięty poprawnie. 
18. Karabinki należy wpinać zamkami w przeciwne strony (jeśli jeden karabinek wpięty jest zamkiem zwróconym w prawą stronę, to drugi 
 karabinek powinien być wpięty zamkiem w przeciwnym kierunku).
19. Na platformie może znajdować się naraz maksymalnie dwóch dorosłych Uczestników lub jeden dorosły z dwójką dzieci, a na 
 przeszkodzie tylko jeden Uczestnik (za wyjątkiem trasy niskiej, gdzie osoba dorosła może iść razem z jednym dzieckiem). Na zjazdach 
 linowych (tyrolskich), bezwzględnie może przebywać tylko jedna osoba! Następny Uczestnik może rozpocząć wchodzenie na przeszkodę 
 dopiero wówczas, gdy inny Uczestnik ją opuści, znajdzie się na kolejnej platformie, ustawi w miejscu, w którym nie będzie narażony na 
 uderzenie przez kolejnego Uczestnika i będzie przypięty do następnej liny asekuracyjnej.
20. Liny zjazdowe (zwane również tyrolskie), są to tylko liny stalowe, które oznaczone są na początku swojego odcinka kolorem niebieskim 
 i żółtym. Kolory te przeplatają się z sobą w kolejności : niebieski, żółty, niebieski. Kolejność tych kolorów nawiązuje do tego jak należy 
 wpiąć karabinki i bloczek zjazdowy do liny zjazdowej (karabinek, bloczek zjazdowy, karabinek). W pierwszej kolejności należy wpiąć tylko 
 jeden karabinek do liny zjazdowej, a następnie dopiero bloczek zjazdowy. Przed wpięciem bloczka zjazdowego, należy upewnić się że 
 jego lonża nie jest poskręcana (powoduje to wtedy większą tendencje do obracania się Uczestnika podczas jazdy). Następnie należy 
 przepiąć drugi karabinek tak, aby jeden znajdował się przed bloczkiem zjazdowym, a drugi za bloczkiem zjazdowym (karabinki również 
 należy wpinać blokadami w przeciwne strony).  Następnie oba karabinki należy nałożyć na bloczek zjazdowy w specjalnie do tego 
 przeznaczone miejsca – karabinki nie ocierają wtedy o line zjazdową podczas zjazdu.

21. Ze zjazdów można korzystać tylko i wyłącznie pojedynczo ! Uczestnik może zjechać tylko wtedy gdy jest pewny że na zjeździe przed nim 
 nie ma innego Uczestnika oraz że jego przejazd nie stworzy zagrożenia dla innych Uczestników. Należy pamiętać, że Uczestnik przed 
 nami który zakończył zjazd, musi najpierw przepiąć się do kolejnej liny asekuracyjnej i i ustawić się w miejscu, w którym nie będzie 
 narażony na zderzenie. Jeśli Uczestnik nie jest pewny czy może zjechać (np. oślepia go słońce, zasłaniają drzewa/liście), powinien 
 poprosić Obsługę Parku o pomoc w ocenie sytuacji i zaniechać zjazdu do momentu całkowitej pewności. 
22. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca tak, aby cały ciężar ciała spoczywał na uprzęży. Podczas zjazdu ręce należy 
 trzymać luźno tylko za lonże – pod żadnym pozorem nie wolno łapać rękoma liny zjazdowej lub bloczka zjazdowego podczas 
 zjazdu – co grozi pokaleczeniem. Głowa Uczestnika podczas zjazdu powinna znajdować się cały czas poniżej bloczka zjazdowego. 
 Uczestnik nie może trzymać ciężaru swojego ciała na rękach – taka praktyka może prowadzić do niewłaściwej pozycji zjazdowej 
 w której głowa uczestnika podczas zjazdu znajduje się  niebezpiecznie blisko bloczka zjazdowego oraz liny zjazdowej – co może 
 doprowadzić do pokaleczenia (np. wkręcenia włosów, przetarcia skóry). 
23. Uczestnik dojeżdżający do końca zjazdu (platformy), powinien unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach, tak aby zamortyzować nimi 
 uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli nie będącej liną zjazdową, w celu 
 przetrzymania się przed ewentualnym odjechaniem z powrotem.  UWAGA, w ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk 
 w kierunku materaca!
24. Jeśli Uczestnik nie zdołał się zatrzymać na platformie, która kończy zjazd i zjechał z powrotem, musi w pierwszej kolejności poczekać aż 
 się zatrzyma.  Jeśli Uczestnik czuje się na siłach, może podjąć samodzielną próbę podciągnięcia się w kierunku końca zjazdu. Należy 
 wtedy ustawić się  plecami w kierunku końca zjazdu, po czym obiema rękoma złapać line zjazdową jak najdalej za głową po czym 
 podciągać się tak, aby ręce nie miały kontaktu z bloczkiem zjazdowym.  Uczestnik w takiej sytuacji może również poprosić obsługę 
 Parku o pomoc, nie podejmując w tym czasie żadnych samodzielnych czynności. 
25. Po prawidłowym zakończeniu zjazdu, karabinki i bloczek zjazdowy należy przepinać w następującej kolejności: najpierw przepiąć tylko 
 jeden karabinek do kolejnej liny asekuracyjnej, następnie odpiąć bloczek od liny zjazdowej i wpiąć go do uprzęży w miejsce do tego 
 przeznaczone, następnie przepiąć drugi karabinek. 
26. Na przeszkodach pionowych (np. drabiny, siatki, ścianki wspinaczkowe), karabinki należy przepinać tak często i tak wysoko, aby nie 
 znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
27. Podczas przechodzenia trasy wskazany jest spokój. Zabrania się Uczestnikom biegać, huśtać i skakać na przeszkodach do tego nie 
 przeznaczonych, a także zachowywać się w inny sposób, mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników. 
28. Wszyscy Uczestnicy powinni poruszać się zgodnie z kierunkiem trasy.
29. Żadna z tras nie łączy się z sobą przeszkodami – trasa jest zawsze jednokierunkowa, mająca tylko jeden początek i koniec. 
30. Wymijanie Uczestników możliwe jest tylko i wyłącznie na platformach. Kwestie ewentualnego wymijania ustalają między sobą 
 Uczestnicy. Uczestnik, który chce ominąć innego Uczestnika, musi poinformować go o tym zamiarze oraz uzyskać od niego zgodę. Jeśli 
 wymijanie nie może zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, bezwzględnie zabrania się wykonywania tego 
 manewru!
31. Po zakończeniu trasy, Uczestnik zobowiązany jest do bezzwłocznego udania się do punktu zdawania sprzętu asekuracyjnego. 
32. Zasady bezpieczeństwa oraz korzystania ze sprzętu zabezpieczającego (asekuracji własnej), są prezentowane każdemu 
 Uczestnikowi przez Obsługę Parku podczas obowiązkowego szkolenia. Obowiązuje bezwzględny nakaz ich przestrzegania oraz 
 wykonywania poleceń Obsługi Parku. 
33. Uczestnik pokonuje trasy samodzielnie, na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność Przedstawiciela Ustawowego lub 
 pełnoletniego Opiekuna, bez udziału obsługi Parku. 

www.parkwiewiora.pl

Więcej informacji, pełny opis tras, aktualne
godziny otwarcia w sezonie oraz kontakt, 
dostępne są na naszej na stronie internetowej:
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