REGULAMIN
WYSPY PRZYGODY „OPATOWICKA”

1. Park linowy położony na Wyspie Opatowickiej we Wrocławiu zwany dalej Wyspą Przygody to wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na
drzewach, składający się z 7 tras o różnych stopniach trudności.
2. Ten typ aktywności jest skierowany do osób wykazujących się odpowiednimi warunkami ﬁzycznymi i psychicznymi, pozwalającymi na praktykowanie tego typu aktywności
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ustalonymi przez właściciela.
3. Wszelkie zabezpieczenia (przeciw upadkowi z wysokości i związanym z tym szokiem) są certyﬁkowane i mają za zadanie ratowanie życia oraz ograniczenie konsekwencji
upadku lub uderzenia, nie gwarantują jednak, że ewentualny wypadek lub uderzenie nie pozostawią śladów.
4. Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia, wynikającego z nierespektowania porad i nieprzestrzegania regulaminu.
5. Wejście na jakąkolwiek trasę może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem oraz zakupie biletu w kasie Wyspy Przygody.
6. Podstawą do uczestnictwa w atrakcjach Wyspy Przygody jest posiadanie ważnego biletu.
7. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z atrakcji Wyspy Przygody zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
8. Do kontroli biletów upoważniona jest obsługa Wyspy Przygody.
9. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie na terenie Wyspy Przygody alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Osoby będące po spożyciu alkoholu, pod
wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na
Wyspę Przygody.
10. Na terenie Wyspy Przygody obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA!
11. Po zakupie biletu, przed wyruszeniem na trasy, każda osoba ma obowiązek odbyć podstawowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na Wyspie Przygody.
12. Warunkiem korzystania z parku linowego jest złożenie pisemnej deklaracji akceptacji WARUNKÓW UCZESTNICTWA.
13. Każdy uczestnik przed wyruszeniem na trasy otrzymuje certyﬁkowany sprzęt asekuracyjny (uprząż, lonża, karabinki do podczepienia, bloczek do tyrolki) chroniący podczas
pokonywania tras przed upadkiem z wysokości, lub kask. Umożliwia to bezpieczne korzystanie z parku linowego na Wyspie Przygody.
14. Odbiór sprzętu asekuracyjnego następuje w magazynie po okazaniu ważnego biletu wstępu i pozostawieniu ważnego dokumentu tożsamości lub jego kserokopii.
15. Zabronione jest używanie sprzętu asekuracyjnego obcego pochodzenia.
16. Instruktor uczy każdego uczestnika zasad posługiwania się sprzętem asekuracyjnym i objaśnia prawidłowy sposób pokonywania tras.
a.
b.
c.

Osoby usiłujące pokonywać trasy bez sprzętu asekuracyjnego lub używające go w sposób niezgodny z zasadami, zostaną wykluczone
z dalszej zabawy i poproszone o opuszczenie Wyspy Przygody.
Jeżeli sprzęt zostanie przez uczestnika zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem na trasę należy zgłosić się do instruktora
Wyspy Przygody celem sprawdzenia prawidłowości jego zamocowania.
Po przejściu tras sprzęt asekuracyjny należy zwrócić do magazynu.

17. Podczas pokonywania tras należy być ZAWSZE wpiętym do „liny życia”! Nie dotyczy to trasy "myszka".
18. Każdy uczestnik pokonuje trasy samodzielnie (bez udziału instruktora) i na własną odpowiedzialność.
19. Należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów Wyspy
Przygody.
20. Dzieci poniżej 15. roku życia mogą korzystać z atrakcji tylko i wyłącznie z osobą pełnoletnią, która musi przechodzić trasy wraz z małoletnim uczestnikiem zabawy. Każdy
uczestnik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje oraz osób małoletnich, które ma pod swoją opieką. Na trasach "myszka" i "małpka" pełnoletni opiekunowie są
zobowiązani do pilnowania dzieci, towarzysząc im z poziomu ziemi.
21. Uczestnicy w wieku 15-18 lat mogą korzystać z atrakcji samodzielnie po wcześniejszym przedstawieniu oświadczenia opiekuna prawnego, zezwalającego na taką sytuację
oraz ponoszącego odpowiedzialność za małoletniego.
22. Na Wyspie Przygody obowiązują następujące ograniczenia:
a.
b.
c.
d.
e.

Na instalacjach z liną asekuracyjną na wysokości powyżej 160 cm jedna osoba dorosła może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci
w wieku do 15 lat.
Trasa "myszka" przeznaczona jest dla dzieci w wieku minimum 3 lat, które ze względu na wzrost nie kwaliﬁkują się na trasę "małpka".
Trasa „małpka” przeznaczona jest dla dzieci o wzroście nie większym niż 140cm i sięgających z podniesionymi rękami wysokości co
najmniej 40cm.
Pozostałe trasy mogą być użytkowane przez osoby sięgające, podniesionymi do góry rękami, wysokości co najmniej 160 cm.
Instalacje linowe są przeznaczone dla osób o maksymalnej wadze ciała 120kg.

23. Osoby korzystające z parku linowego na Wyspie Przygody powinny bezwzględnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Na platformie mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
W trakcie pokonywania tras na każdej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie
na instalacje dopiero gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.
Podczas pokonywania tras należy zachowywać się spokojnie. Zakazuje się huśtania, skakania na platformy i działania w sposób mogący
zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.
Do pokonywania tras zaleca się ubiór sportowy. W przypadku posiadania przez uczestnika długich włosów, zaleca się ich upięcie.
Zarządca Wyspy Przygody nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poplamienie lub uszkodzenie ubrania.
Osoby noszące okulary lub biżuterię, powinny tak je zabezpieczyć, aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwu własnego i innych
uczestników.
Zabrania się przechodzenia bezpośrednio pod platformami i przebywania pod trasami.

24. Zarządca Wyspy Przygody zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie, w razie złych warunków
atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza etc.) lub innego niespodziewanego zdarzenia, mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
a.
b.
c.

Osoby, które były zmuszone do przerwania uczestnictwa w związku z w/w warunkami mogą wykorzystać bilet w innym terminie. W tym
celu należy niezwłocznie udać się do punktu sprzedaży biletów, celem dokonania odpowiedniego zapisu.
W razie rezygnacji z uczestnictwa z wszystkich lub części atrakcji z innych przyczyn, zależnych od uczestnika (np. złe samopoczucie)
zarządca parku nie zwraca pieniędzy za bilet.
Za niewykorzystane bilety wstępu zwrot pieniędzy nie przysługuje.

25. Zarządca Wyspy Przygody zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wyspy wszystkich osób nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa.
W przypadku usunięcia z Wyspy osoby nieprzestrzegającej zasad bezpieczeństwa zarządca nie zwraca pieniędzy za bilet.
26. Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
27. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub innego podobnego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić obsługę Wyspy Przygody.
28. Obsługa Wyspy Przygody zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, a w razie potrzeby wezwania pogotowia.
29. Na terenie Wyspy Przygody obowiązuje zakaz biwakowania.
30. Zarządca Wyspy Przygody nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
31. Psy można wprowadzać na teren parku wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
32. Wyspa Przygody otwarta jest dla Gości: pon. – Pt. 10-18; weekendy i święta 9 – 19. Wszystkie trasy zamykane są na pół godziny przed zamknięciem Parku.
33. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów należy do obsługi Wyspy Przygody.
Życzymy udanej zabawy!

