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 (zwanego dalej: Organizatorem Parku) na rzecz
osób korzystających (zwanych dalej: Uczestnikami) z Parku Linowego w Ustroniu
(zwanego dalej: Parkiem).
2. Integralną częścią Regulaminu są: Formularz Uczestnictwa (Załącznik nr 1), Zasady
Bezpiecznego Korzystania z Parku Linowego w Ustroniu (Załącznik nr 2), Klauzula
informacyjna (Załącznik nr 3).
3. Treść Regulaminu udostępniony jest w siedzibie Organizatora Parku, znajdującej się
w Parku Linowym, wywieszony jest przy kasie biletowej Parku (na budynku kasy
biletowej) oraz na stronie internetowej www.parklinowy.pl.
4. Każdy pełnoletni Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika oraz
pełnoletni Opiekun małoletniego Uczestnika przed zakupem biletu wstępu do Parku
zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu,a następnie do
jego akceptacji w formie pisemnej poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza
Uczestnictwa (zwanego dalej: Formularzem).
5. Organizator Parku jest uprawniony do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych
do Formularza, porównując te dane z okazanym na żądanie przez Uczestnika,
Przedstawiciela Ustawowego małoletniego Uczestnika lub Opiekuna małoletniego
Uczestnika dokumentem tożsamości.
6. Organizator Parku odmawia sprzedaży biletu wstępu w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z przesłanek wskazanych poniżej: a) brak wypełnienia Formularza; b)
brak zapoznania się z treścią Regulaminu; c) brak akceptacji treści Regulaminu;d)brak
akceptacji pkt. 3 a) Formularza; e) brak zapoznania się z Klauzulą Informacyjną; f) brak
akceptacji pkt. 5 Formularza.
7. Park działa w sezonie, tj. od 1 maja do 31 października, z tym zastrzeżeniem że okres
funkcjonowania Parku jest uzależniony od warunków atmosferycznych. W przypadku
zaistnienia złych warunków atmosferycznych, tj. deszcz, burza, wiatr powyżej 8m/sek.,
gęsta mgła, opady gradu, śnieg - Park jest zamknięty. W przypadku dobrych warunków
atmosferycznych dopuszcza się możliwość funkcjonowania Parku poza okresem
wskazanym powyżej.
8. Informacja o sezonie, w którym Park jest otwarty, jak również informacje o zamknięciu
Parku w trakcie trwania sezonu, udostępnione są na stronie internetowej
www.parklinowy.pl
9. Szczegółowe godziny otwarcia Parku znajdują się na stronie internetowej
www.parklinowy.pl.

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. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem Parku, a Uczestnikiem lub Przedstawicielem
ustawowym lub pełnoletnim Opiekunem małoletniego Uczestnika następuje w chwili
zakupu biletu wstępu w kasie Parku. Organizator informuje, iż cena biletu nie obejmuje
ubezpieczenia NNW.
3. 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
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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, w zakresie każdorazowo wskazanym na bilecie wstępu.
Cennik usług Organizatora Parku oraz szczegółowy opis tras jest zawarty w ofercie
udostępnianej Uczestnikom przy kasie biletowej Parku oraz na stronie internetowej
www.parklinowy.pl
Bilet wyznacza szczegółowy zakres usługi określonej przez Uczestnika, w tym określa
m.in. liczbę zakupionych tras, rodzaj tras, liczbę Uczestników (w przypadku biletów
grupowych), łączną cenę za usługę oraz datę wydania biletu. Dlatego, aby precyzyjnie
wykonać zakupioną usługę, uprasza się Uczestników o posiadanie przy sobie biletu i
okazywanie go Obsłudze Parku przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnej trasy.
Uzupełnienie na bilecie nazwy lub symbolu trasy przez Obsługę Parku stanowi dowód
wykorzystania przez Uczestnika możliwości skorzystania z tej trasy.
Uczestnik, ani inne osoby trzecie, nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek
zmian lub uzupełnień w treści biletu.
Bilet jest ważny w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, z zastrzeżeniem postanowień
zawartych poniżej. Brak jest możliwości przekazania biletu innej osobie, po jego zakupie.
W razie niewykorzystania biletu w dniu jego zakupu, z powodu okoliczności
niezależnych od Organizatora Parku (np. złych warunków atmosferycznych), Uczestnik
może albo wykorzystać bilet w innym terminie albo może żądać zwrotu kosztów
zakupionego biletu, na zasadach szczegółowo wskazanych poniżej.
W sytuacji, o której mowa w ust. 9, Uczestnik może wykorzystać bilet do końca sezonu, w
którym dokonano jego zakupu - w zakresie w jakim jego wykorzystanie nie było
możliwe. W tym celu Uczestnik bezpośrednio po przerwaniu mu możliwości korzystania
z usług Parku, a w sytuacji złych warunków atmosferycznych - bezpośrednio po ich
ustaniu, winien udać się do kasy biletowej, gdzie na bilecie bądź w odrębnym
oświadczeniu zostanie wskazany zakres niewykorzystanego biletu oraz termin, w
którym bilet będzie mógł być wykorzystany. W celu skorzystania z usług Parku w innym
terminie, niezbędnym będzie okazanie przez Uczestnika dowodu potwierdzającego
możliwość skorzystania z usługi w innym terminie, w zakresie niewykorzystanym (np.
biletu z adnotacją, oświadczenia o których mowa w zdaniu poprzednim).
W celu zwrotu kosztów zakupionego biletu, w sytuacjach o których mowa w ust. 9,
Uczestnik bezpośrednio po przerwaniu mu możliwości korzystania z usług Parku, a w
sytuacji złych warunków atmosferycznych - bezpośrednio po ich ustaniu, winien udać się
do kasy biletowej.
Zwrot kosztu biletu następuje według zasad wskazanych poniżej:
a) w przypadku niewykorzystania trasy w całości, Organizator zwraca pełną cenę biletu
w zakresie kosztu wykupionej trasy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakupu biletu
na więcej niż jedną trasę, koszt drugiej trasy to 24 zł, trzeciej trasy - 14 zł, czwartej trasy
- 10 zł, piątej trasy - 6 zł, szóstej trasy - 4 zł (w przypadku Uczestników do 12 roku
życia), 5 zł (w przypadku Uczestników powyżej 13 roku życia),
b) w przypadku niewykorzystania trasy w części Organizator zwraca cenę biletu
proporcjonalnie w części niewykorzystania konkretnej trasy, z tym zastrzeżeniem, że w
przypadku zakupu biletu na więcej niż jedną trasę, pełny koszt drugiej trasy to - 24 zł,
trzeciej trasy - 14 zł, czwartej trasy - 10 zł, piątej trasy - 6 zł, szóstej trasy - 4 zł (w
przypadku Uczestników do 12 roku życia), 5 zł (w przypadku Uczestników powyżej 13
roku życia).
Do kontroli biletów jest upoważniony Organizator Parku, Instruktor lub Obsługa Parku.
Czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania przez Uczestnika z poszczególnych tras
Parku, od chwili zakupu biletu, może wynosić do 60 minut.
Organizator Parku, Obsługa Parku lub Instruktor 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, wywołane przez: warunki atmosferyczne (tj. deszcz,

burza, wiatr pow. 8m/sek., gęsta mgła, opady gradu), pożar, zaistniały
wypadek,przyczyny techniczne.
16. W przypadku kiedy Uczestnik umyślnie korzysta z Parku w sposób niezgodny z co
najmniej jednym z postanowień zawartych: w Regulaminie w sekcji III 2-5 bądź w
Załączniku nr 2 do Regulaminu w sekcji II 2-11, 13-15, 18-23, jeżeli zagraża to
bezpieczeństwu danej osoby lub innych Uczestników, Obsługa Parku może odmówić
dalszego korzystania z Parku przez Uczestnika.
17. Każdy Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy lub Opiekun małoletniego Uczestnika
zobowiązani są stosować się do poleceń i wytycznych Organizatora Parku, Instruktora
lub Obsługi Parku, zgodnych z niniejszym Regulaminem.
18. Po przejściu zakupionych tras lub rezygnacji z usług Parku, każdy Uczestnik jest
zobowiązany do zwrotu 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.
Trasę łatwą Zieloną –
 dostępną samodzielnie dla Uczestników od 5 roku życia sięgających ręką
na wysokość 145 cm, wyposażoną w ciągły system zabezpieczeń
EXPOGLIDER (bez przepięć); z tym zastrzeżeniem, że dzieci poniżej 5
roku życia mogą korzystać z trasy pod bezpośrednią opieką
Przedstawiciela Ustawowego lub Opiekuna Uczestnika;
 dostępną samodzielnie dla Uczestników od 8 roku życia sięgających ręką
na wysokość 145 cm, wyposażoną w nieprzerwany system zabezpieczeń
BORNACK (bez możliwości wypięcia 2 karabinków na raz); z tym
zastrzeżeniem, że dzieci poniżej 8 roku życia mogą korzystać z trasy pod
bezpośrednią opieką Przedstawiciela Ustawowego lub Opiekuna
Uczestnika;
2.2.
Trasę średnią Niebieską – dostępną samodzielnie dla Uczestników od 8 roku
życia sięgających ręką na wysokość 160 cm, wyposażoną w nieprzerwany system
zabezpieczeń BORNACK (bez możliwości wypięcia 2 karabinków na raz); z tym
zastrzeżeniem, że dzieci w wieku 7 lat mogą korzystać z tej trasy pod
bezpośrednią opieką Przedstawiciela Ustawowego lub Opiekuna Uczestnika;
2.3.
Trasy średnie: Pomarańczową i Żółtą - dostępne samodzielnie dla
Uczestników od 11 roku życia sięgających ręką na wysokość 170 cm
wyposażone w nieprzerwany system zabezpieczeń BORNACK (bez możliwości
wypięcia 2 karabinków na raz); z tym zastrzeżeniem, że: dzieci w wieku od 7 do
10 lat mogą korzystać z tych tras pod bezpośrednią opieką Przedstawiciela
Ustawowego lub Opiekuna Uczestnika;
2.4.
Trasę średnią/trudną Czerwoną - dostępną samodzielnie dla Uczestników od
11 roku życia sięgających ręką na wysokość 170 cm; wyposażona w
nieprzerwany system zabezpieczeń BORNACK (bez możliwości wypięcia 2
karabinków na raz); z tym zastrzeżeniem, że: dzieci w wieku od 7 do 10 lat mogą
korzystać z trasy pod bezpośrednią opieką Przedstawiciela Ustawowego lub
Opiekuna Uczestnika;
2.5.
Trasę trudną Czarną - dostępną samodzielnie dla Uczestników od 13 roku
życia sięgających ręką na wysokość 170 cm wyposażoną w nieprzerwany system
zabezpieczeń BORNACK (bez możliwości wypięcia 2 karabinków na raz); z tym
zastrzeżeniem, że dzieci od 10 do 12 lat mogą korzystać z trasy pod
bezpośrednią opieką Przedstawiciela Ustawowego lub Opiekuna Uczestnika.
3. Osoby korzystające z tras oferowanych w Parku nie mogą ważyć więcej niż 120 kg.

4. Jedna pełnoletnia osoba może towarzyszyć na wysokości maksymalnie dwójce dzieci
(nie dotyczy trasy Zielonej).
5. Przed skorzystaniem z tras oferowanych w Parku, każdy Uczestnik zobowiązany jest do
osobistego odbycia szkolenia prowadzonego przez Organizatora Parku lub Instruktora,
w zakresie zasad bezpieczeństwa w Parku i bezpiecznego posługiwania się
dostarczonym przez Organizatora Parku sprzętem zabezpieczającym.
6. 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.
7. Opiekunowie grup, w przypadku zakupu biletów grupowych, są zobowiązani do
przebywania z podopiecznymi przez cały czas ich pobytu w Parku.
8. Uczestnik Małoletni poniżej 13 roku życia może samodzielnie wejść na instalacje
powyżej półtora metra wysokości (z zastrzeżeniem pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), ale nadal
powinien pozostawać w kontakcie wzrokowym ze swoim Przedstawicielem Ustawowym
lub Opiekunem.
9. Za pisemną zgodą Przedstawiciela ustawowego lub Opiekuna małoletniego Uczestnika,
Uczestnik może skorzystać z tras z pominięciem granic wiekowych, wskazanych
powyżej, pod warunkiem że małoletni sięga ręką na wysokość co najmniej: 145 cm - w
przypadku trasy łatwej Zielonej, 160 cm – w przypadku trasy średniej Niebieskiej, 170
cm - w przypadku tras średnich: Pomarańczowej, Żółtej, Czerwonej lub trudnej Czarnej.
10. Każda osoba znajdująca się na terenie Parku, która swoim działaniem lub zaniechaniem
wyrządzi szkody, odpowiada za nie na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia
23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U. 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
11. Zasady bezpiecznego korzystania z Parku zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK

1. Na czas korzystania z usług Parku Uczestnikom umożliwia się pozostawienie rzeczy w
szafkach, znajdujących się za kasami biletowymi, na zasadach wskazanych poniżej.
2. Na terenie Parku znajduje się 15 szafek. Ilość szafek przeznaczonych dla Klientów jest
ograniczona (decyduje kolejność zajęcia szafki).
3. Teren na którym znajdują się szafki nie jest monitorowany.
4. Szafka ma wymiary: 28cm (szer.) x 35 cm (wys.) x 45cm (gł.).
5. Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki nie mogą być w niej przechowywane.
6. Szafki służą do przechowywania rzeczy, których łączna wartość w dniu oddania na
przechowanie nie przekracza 300,00 (słownie: trzysta) złotych.
7. W szafkach nie mogą być przechowywane:
a) wszelkiego rodzaju broń, amunicja, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne;
b) niebezpieczne narzędzia, takie jak: noże, kastety, kije itp.;
c) inne niż wyliczone powyżej przedmioty lub materiały, które stanowią lub mogą
stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia ludzkiego lub mienia ze względu
na swe właściwości fizyczne, chemiczne lub inne właściwości;
d) wszelkiego rodzaju chemikalia;
e) przedmioty lub towary wartościowe takie jak: aparaty fotograficzne, laptopy,
tablety, kamery.
8. Aby skorzystać z szafki należy w kasie biletowej uiścić opłatę za skorzystanie z szafki zgodnie z Cennikiem oraz wpłacić kaucję za skorzystanie z szafki, w wysokości
określonej w Cenniku. Po uiszczaniu ww. opłat, zostanie wydany kluczyk, który
umożliwia skorzystanie z szafki.
9. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia szafek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych
rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Parku.
10. Przed opuszczeniem miejsca gdzie znajdują się szafki należy sprawdzić, czy szafka
została prawidłowo zamknięta, za pomocą kluczyka. W przypadku nieprawidłowego
działania szafki należy niezwłocznie poinformować o tym pracowników Parku.

11. Uczestnicy zobowiązani są do odbioru rzeczy złożonych w szafkach w tym samym dniu,
w którym rzeczy te zostały złożone.
12. Po zwrocie kluczyka, Klient w kasie biletowej odbiera uprzednio wpłaconą kaucję za
skorzystanie z szafki.
13. Za zgubienie kluczyka od szafki pobierana jest opłata w kasie biletowej w wysokości
odpowiadającej wysokości wpłaconej kaucji.
14. W przypadku zagubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania szafki w
obecności 2 pracowników Parku. W takim przypadku rzeczy przechowywane w szafce
mogą być wydane jedynie osobie, która pozostawiła w niej rzeczy, potrafi je szczegółowo
opisać oraz poświadczy odbiór rzeczy na protokole odbioru.
15. W przypadku, gdy szafka pozostaje nieopróżniona na chwilę zamknięcia Parku w danym
dniu, 2 pracowników Parku otwiera zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu z jej
zawartości, przekazują ją w foliowym worku do kasy Parku. Worek opisuje się datą oraz
numerem szafki, z której wyjęto rzeczy.
16. W sytuacji o której mowa w ust. 15, odbiór rzeczy przez osobę uprawnioną możliwy jest
w godzinach pracy Parku, do końca sezonu w którym rzecz została zostawia na, przy
czym nie krócej niż 30 dni licząc od dnia otwarcia szafki. Po upływie okresu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim rzeczy są przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych w
Cieszynie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Organizator Parku ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
tj.: zmiany danych adresowych Organizatora, zmiany firmy (nazwy) Organizatora,
wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te
wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu
zostanie przekazana poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu na stronie
internetowej www.parklinowy.pl oraz przy kasie biletowej Parku (przed wejściem na
teren Parku), co najmniej 7 dni przed jego wprowadzeniem. W przypadku zmiany
Regulaminu, umowy zawarte
przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed
wprowadzeniem zmian.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2021 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Parku Linowego w Ustroniu
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO W USTRONIU
I

1. Podstawową zasadą bezpieczeństwa w Parku jest konieczność samodzielnego dbania
przez Uczestnika o własne bezpieczeństwo, z uwzględnieniem wiedzy nabytej w trakcie
szkolenia,przy wykorzystaniusystemów zabezpieczających Parku obejmujących m. in.
sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (sprzęt zabezpieczający) oraz
zważając na obecność innych osób na wysokości.
2. Organizator informuje, że korzystanie z Parku linowego wiąże się z dużym wysiłkiem
fizycznym i emocjonalnym.
3. Z usług Parku nie mogą korzystać: a) osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających; b) kobiety w ciąży; c) osoby chorujące na padaczkę; d) osoby
chorujące na cukrzycę; e) osoby chorujące na serce; f) osoby mające problemy z
błędnikiem; g) osoby posiadające ograniczenia ruchomości w obrębie narządu ruchu; h)
osoby mające zaburzenia lękowe; i) osoby chorujące na nadciśnienie.
4. W przypadku wątpliwości czy ze względu na stan zdrowia Uczestnik może korzystać z
usług Parku, Uczestnik, Przedstawiciel ustawowy lub Opiekun małoletniego Uczestnika,
winien przed skorzystaniem z usług Parku skonsultować się z lekarzem - w celu
ustalenia czy z uwagi na stan zdrowia, dopuszczalne jest skorzystanie przez niego z
usług Parku.
5. W celu skorzystania z usług Parku przez osoby głuchonieme lub osoby niedosłyszące
niezbędnym jest - przed zakupem biletu - poinformowanie o tym fakcie Obsługi Parku, w
celu ustalenia z Organizatorem Parku bądź Instruktorem, czy korzystanie przez ww.
osobę z usług Parku wymaga - ze względów bezpieczeństwa - zastosowania specjalnej,
indywidualnej obsługi instruktorskiej. Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, wymaga
zastosowania indywidualnej obsługi instruktorskiej, wówczas koniecznym
jest indywidualne ustalenie terminu skorzystania z usług Parku.
6. W przypadku burzy lub pożaru należy niezwłocznie opuścić teren Parku.
7. Każdy Instruktor w Parku wyposażony jest w żółty kask, czarne koszulki z emblematem
Parku na plecach oraz z napisem INSTRUKTOR z przodu koszulki. Każda osoba z Obsługi
Parku posiada czarną koszulkę z emblematem Parku (1 duży emblemat znajduje się na
plecach, 1 mały z przodu koszulki).
II
1. 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).
2. Uczestnik nie może korzystać ze sprzętu zabezpieczającego nie udostępnionego przez
Organizatora Parku.
3. Sprzęt zabezpieczający zakłada Uczestnikowi wyłącznie Obsługa Parku.
4. W przypadku zdjęcia sprzętu zabezpieczającego, przed powrotem przez Uczestnika na
trasę, sprzęt ten ponownie zakłada Uczestnikowi Obsługa Parku.
5. Po założeniu Uczestnikowi przez Obsługę Parku sprzętu zabezpieczającego
niedopuszczalne są jakiekolwiek samodzielne zmiany przy tym sprzęcie, bez udziału
Obsługi Parku.
6. Uczestnicy są zobowiązani trzymać karabinek i kapsułę w rękach. Zakazuje się ciągnięcia
ww. sprzętu po ziemi, uderzania nim o ziemię.
7. Uczestnik noszący długie włosy powinien związać włosy.

8. Przed skorzystaniem z tras, Uczestnik jest zobowiązany zdjąć biżuterię, inne zewnętrzne
akcesoria, usunąć telefon z ubrania, które to rzeczy mogą stanowić zagrożenie dla życia
lub zdrowia własnego Uczestnika lub osób trzecich.
9. 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.
10. Uczestnik powinien poruszać się po Parku w butach i ubraniach sportowych.
11. Zabrania się żucia gumy podczas korzystania z tras.
12. Uczestnik pokonuje trasy Parku samodzielnie, przy zachowaniu staranności i ostrożności
wymaganej w tego typu sportach, bez udziału Obsługi Parku.
13. Na trasie Uczestnik nie może pozostawać wypiętym z żadnego elementu liny
asekuracyjnej.
14. Na platformie może znajdować się naraz maksymalnie dwóch pełnoletnich Uczestników
lub jeden pełnoletni 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.
15. Na przeszkodach i platformach zabrania się Uczestnikom biegać, huśtać, skakać, rzucać
jakimikolwiek przedmiotami (np. wodą), a także zachowywać się w sposób, mogący
zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestników.
16. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie
trasy przez Uczestnika, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić o tym Instruktora
lub Obsługę Parku w celu sprowadzenia Uczestnika na ziemię.
17. 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, Instruktorowi lub Organizatorowi Parku.
18. 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.
19. Zakazuje się opuszczania terenu Parku(tj. wychodzenia poza bramę Parku) w sprzęcie
asekuracyjnym.
20. Zakazuje się palenia papierosów na terenie całego Parku.
21. Zakazuje się niszczenia roślin, rzucania kamieniami na terenie Parku.
22. Zakazuje się wprowadzania na teren Parku psów bez smyczy i kagańca.
23. Biwakowanie, palenie ognisk, grillowanie, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych, po uzyskaniu zgody Organizatora Parku lub Obsługi Parku.
III
24. Zasady systemu zabezpieczającego (asekuracyjnego) są prezentowane każdemu
Uczestnikowi przez Instruktora w trakcie szkolenia. Obowiązuje bezwzględny nakaz ich
przestrzegania oraz wykonywania poleceń Instruktora w zakresie pokonywania tras
(techniki, tempa pokonywania przeszkód),korzystania ze sprzętu asekuracyjnego,
zwracania uwagi na zachowania niebezpieczne, które mogą doprowadzić do urazu lub
wypadku. Podstawowe zasady zachowania są również dostępne i prezentowane na
stronach internetowych Parku.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Parku Linowego w Ustroniu
Klauzula Informacyjna
Artur Ciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FUNTOUR CISZEWSKI ARTUR
informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych wskazanych w Formularzu Uczestnictwa
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ww. Rozporządzenia informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Artur Ciszewski prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą FUNTOUR CISZEWSKI ARTUR z siedzibą w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. 9
Listopada 4, posiadający numer NIP 5481381891, numer REGON 070047530 (Organizator
Parku);
2) Dane Uczestników będę przetwarzane:
a) w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust.1 lit.
b RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b
RODO);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art.6 ust.1 lit. f RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);
3) Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, tj. dane zawarte w Formularzu Uczestnictwa,
będą przetwarzane nie dłużej niż do końca sezonu, w którym zostały uzyskane. Najpóźniej po
zakończeniu sezonu Formularz Uczestnictwa zostanie zniszczony.
4) Informuje się, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa podania danych
niezbędnych, (tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia), niemożliwi zawarcie umowy.
5) Dane osobowe wskazane w Formularzu Uczestnictwa mogą zostać przekazane upoważnionym
pracownikom.
6) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane
nie są profilowane.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
9) Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o
ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10) Dane osobowe zawarte na Formularzu Uczestnictwa nie będą wprowadzane do żadnego zbioru ani
pamięci (np. komputera).

