REGULAMIN PARKU LINOWEGO
W USTRONIU
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Artura Ciszewskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą „FUNTOUR CISZEWSKI ARTUR” z siedzibą w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. 9 Listopada 4,
posiadającego numer NIP 5481381891, numer REGON 070047530 (Organizator Parku) na rzecz osób
korzystających (Uczestników) z Parku Linowego w Ustroniu (Park).
2. Integralną częścią Regulaminu są oba Załączniki: Formularz (1) oraz Zasady Bezpiecznego Korzystania (2).
3. Treść Regulaminu udostępniana jest Uczestnikom w siedzibie Organizatora Parku, wywieszona przy kasie
biletowej Parku oraz na stronie internetowej www.parklinowy.pl.
4. Każdy Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oraz pełnoletni Opiekun Uczestnika zobowiązany jest do
uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do jego akceptacji w formie pisemnej poprzez wypełnienie i
podpisanie Formularza.
5. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu przez Uczestnika, Przedstawiciela ustawowego Uczestnika lub
Opiekuna Uczestnika, nie dochodzi do zawarcia umowy z Organizatorem Parku, który odmawia wstępu na teren
Parku.
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.
3. Organizator Parku jest uprawniony do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych do Formularza,
porównując te dane z okazanym na żądanie przez Uczestnika, Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika lub
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 umożliwieniu Uczestnikowi wstępu na teren Parku i
skorzystania z udostępnionych przez Organizatora Parku uwarunkowań, infrastruktury i sprzętu (systemu
platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach oraz na palach oraz systemu zabezpieczeń) w ramach
wyznaczonych przez Organizatora Parku tras, o których mowa w Sekcji III.
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 uprzednim dostarczeniu
do Organizatora Parku prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza.
7. Cennik usług Organizatora Parku oraz szczegółowy opis tras jest zawarty w ofercie udostępnianej Uczestnikom w
siedzibie Organizatora Parku, wywieszonej przy kasie biletowej Parku oraz na stronie internetowej
www.parklinowy.pl (Oferta Organizatora Parku).
8. Na bilecie indywidualnym Organizator Parku określa liczbę zakupionych tras, łączną cenę za usługę oraz datę
wydania biletu. Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnej trasy, Obsługa Parku uzupełnia na bilecie
indywidualnym nazwę lub symbol trasy, z której Uczestnik zamierza skorzystać.
9. Na bilecie wydawanym dla grupy Uczestników (bilet grupowy), Organizator Parku określa liczbę zakupionych
tras, liczbę Uczestników, łączną cenę za usługę oraz datę wydania biletu. Przed rozpoczęciem korzystania z trasy,
Obsługa Parku uzupełnia na bilecie grupowym nazwę lub symbol trasy, z której Uczestnicy zamierzają skorzystać
oraz liczbę Uczestników korzystających z poszczególnych tras.
10.Uzupełnienie na bilecie nazwy lub symbolu trasy przez Obsługę Parku stanowi dowód wykorzystania przez
Uczestnika możliwości skorzystania z tej trasy.
11.Uczestnik, ani inne osoby trzecie, nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek zmian lub uzupełnień w treści
biletu.
12.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.
13.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.
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14.Bilet upoważnia do wstępu na teren Parku wyłącznie Uczestnika, który złożył prawidłowo wypełnione i podpisane
wszystkie wymagane Formularze. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do biletów grupowych oraz do
małoletniego Uczestnika, którego dane na formularzu wpisuje Przedstawiciel ustawowy lub pełnoletni Opiekun.
15.Bilet stanowi wyłączną podstawę skorzystania z usług Parku. Ryzyko i odpowiedzialność za zgubienie lub
zniszczenie biletu ponosi Uczestnik i jego Przedstawiciel ustawowy lub Opiekun.
16.Do kontroli biletów jest upoważniony Organizator Parku oraz obsługa Parku.
17.Czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania przez Uczestnika z poszczególnych tras Parku, od chwili zakupu
biletu, może wynosić do 2 godzin.
18.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.
19.Każdy Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika lub Opiekun Uczestnika zobowiązani są stosować się do
poleceń i wytycznych Organizatora Parku lub obsługi Parku, zgodnych z niniejszym Regulaminem.
20.Po przejściu zakupionych tras lub rezygnacji z usług Parku, każdy Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu
Organizatorowi Parku sprzętu zabezpieczającego w punkcie zdawania sprzętu.

III. RODZAJE TRAS I PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PARKU
1. Oferta Organizatora Parku zawiera szczegółowy opis poszczególnych tras.
2. Trasy dzielą się, ze względu na zróżnicowany stopień trudności i limitowany dostęp wiekowy na :
2.1.
trasy łatwe – dostępne dla Uczestników powyżej 5 roku życia sięgających ręką na wysokość 145 cm,
wyposażone w nieprzerwany system zabezpieczeń EXPOGLIDER (bez przepięć), obejmujące następujące trasy:
Zielona (trasa dla osób poniżej 120 kg).
2.2.
trasy średnie i trudne - dostępne dla Uczestników powyżej 7 roku życia, wyposażone w nieprzerwany
system zabezpieczeń BORNACK (bez możliwości wypięcia 2 karabinków na raz) pod warunkiem, że dzieci w wieku
od 7 do 10 lat mogą korzystać z tras średnich (Niebieska, Żółta, Czerwona) tylko pod bezpośrednią opieką
Przedstawiciela Ustawowego lub Opiekuna Uczestnika, zaś z trasy trudnej (Czarnej) samodzielnie wyłącznie od 13
roku życia.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy samodzielnie pokonują trasy średnie i trudną lub sprawują bezpośrednią opiekę nad
osobami małoletnimi na trasach muszą sięgać ręką na wysokość 170 cm, a ponadto ich waga nie może przekraczać
120 kg.
4. Przed skorzystaniem z Parku, a w szczególności przed wyruszeniem na trasy, każdy Uczestnik zobowiązany jest do
osobistego odbycia szkolenia prowadzonego przez Organizatora Parku w zakresie zasad bezpieczeństwa w Parku i
bezpiecznego posługiwania się dostarczonym przez Organizatora Parku sprzętem zabezpieczającym.
5. Uczestnik Małoletni poniżej 13 roku życia może przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką swojego
Przedstawiciela ustawowego lub pod opieką innej osoby pełnoletniej, która pełni nad nim pieczę.
6. Jedna pełnoletnia osoba może towarzyszyć na wysokości maksymalnie dwójce dzieci (nie dotyczy trasy Zielonej).
7. Uczestnik Małoletni powyżej 11 roku życia sięgający ręką na wysokość 170 cm, może samodzielnie wejść na
instalacje powyżej półtora metra wysokości, ale nadal powinien pozostawać w kontakcie wzrokowym ze swoim
Przedstawicielem ustawowym lub Opiekunem.
8. Uczestnik Małoletni powyżej 5 roku życia, sięgający ręką na wysokość 145 cm, może samodzielnie wejść na
instalacje na trasie Zielonej, ale nadal powinien pozostawać w kontakcie wzrokowym ze swoim Przedstawicielem
ustawowym lub Opiekunem Uczestnika.
9. Każdy Uczestnik korzysta z usług Organizatora Parku na własne ryzyko i odpowiedzialność.
10.Organizator Parku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub osoby trzecie innemu
Uczestnikowi.
11.Zasady bezpiecznego korzystania z Parku zawiera Załącznik nr 2 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. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu było sprzeczne z przepisami prawa, w mocy pozostają pozostałe
postanowienia Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016r.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Parku Linowego w Ustroniu

I
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 psycho-fizycznym pozwalającym na
bezpieczne korzystanie z Parku, a w szczególności osoba trzeźwa, nie będąca pod wpływem środków
odurzających, 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.
II
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).
Uczestnik nie może korzystać ze sprzętu zabezpieczającego lub innego, nie udostępnionego przez Organizatora
Parku.
Sprzęt zabezpieczający zakłada Uczestnikowi wyłącznie Obsługa Parku.
W przypadku zdjęcia sprzętu zabezpieczającego, przed powrotem przez Uczestnika na trasę, sprzęt ten ponownie
zakłada Uczestnikowi Obsługa Parku.
Po założeniu Uczestnikowi przez Obsługę Parku sprzętu zabezpieczającego niedopuszczalne są jakiekolwiek
samodzielne zmiany przy tym sprzęcie, bez udziału Obsługi Parku.
Na trasie Uczestnik nie może pozostawać wypiętym z żadnego elementu liny asekuracyjnej.
Uczestnik pokonuje trasy Parku samodzielnie, na własną odpowiedzialność, bez udziału Obsługi Parku.
Na platformie może znajdować się naraz maksymalnie dwóch dorosłych Uczestników lub jeden dorosły z dwójką
dzieci, a na przeszkodzie tylko jeden Uczestnik z Opiekunem za wyjątkiem zjazdów tyrolskich (na zjazdach
tyrolskich bezwzględnie 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.
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.
Uczestnik noszący długie włosy powinien związać włosy.
Zaleca się poruszanie się 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.
Na przeszkodach i platformach zabrania się Uczestnikom biegać, huśtać i skakać, a także zachowywać się w inny
sposób, mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestników.
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.
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 zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Obsłudze
Parku.
Uczestnicy oraz osoby towarzyszące Uczestnikom zobowiązane są do poruszania się po Parku wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora Parku. Zabrania się opuszczania wyznaczonych tras i
przechodzenia pod platformami i przeszkodami, na których znajdują się inne osoby. W takim przypadku należy
odczekać aż platforma lub przeszkoda będzie pusta i dopiero wtedy przejść.
Zakazuje się niszczenia roślin na terenie Parku.
Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
Biwakowanie i palenie ognisk w Parku jest zabronione.
III
Zasady systemu zabezpieczającego (asekuracyjnego) EXPOGLIDER i BORNACK są prezentowane każdemu
Uczestnikowi przez Obsługę Parku. Obowiązuje bezwzględny nakaz ich przestrzegania oraz wykonywania poleceń
Obsługi Parku. Podstawowe zasady zachowania są również dostępne i prezentowane na stronach internetowych
Parku.
1.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA
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