
1. Korzystanie z atrakcji Parku (m.in. wchodzenie na elementy konstrukcyjne) jest bezwzględnie zakazane dla osób nie będącymi

 Uczestnikami, zwłaszcza podczas nieobecności pracowników Parku oraz poza godzinami otwarcia Parku. 

2. Teren Parku nie został odgrodzony przez Organizatora Parku w sposób uniemożliwiający do niego wstęp. Organizator Parku nie zabrania 

 przebywania lub przechodzenia przez teren Parku  w sposób nienaruszający zasad Regulaminu Parku. 

3.  Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia 

 lub zdrowia swojego lub innych.

4. Osoby nieupoważnione (każda osoba poza pracownikami Parku) nie mogą znajdować się pod wiszącymi trasami Parku i w pobliżu zjazdów. 

 Ze względów organizacyjnych, położenia oraz zachowania naturalnego ukształtowania terenu Organizator atrakcji nie wyznaczył ścieżek 

 niekrzyżujących się z trasami linowymi. Przebywając na terenie Parku należy mieć świadomość, że na trasach linowych znajdują się 

 Uczestnicy, co powoduje m.in. zagrożenie upadku przedmiotów będących w ich posiadaniu. Wejście na teren Parku tożsame jest 

 z akceptacją i świadomością tych zagrożeń. Za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu Organizator Parku  nie ponowi 

 odpowiedzialności.

5. Teren Parku Linowego jest miejscem o charakterze leśnym. Naturalnymi zagrożeniami mogą być spadające gałęzie z drzew oraz nierówny  

 teren. Odradza się wstępu podczas złej pogody z silnymi wiatrami. Odwiedzający jest świadomy zagrożeń oraz rozumie, że musi zachować 

 ostrożność.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Parku tylko w obecności i pod ciągłym nadzorem osoby pełnoletniej – Przedstawiciela 

 Ustawowego lub pełnoletniego Opiekuna, na których spoczywa również odpowiedzialność za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. 

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz do podporządkowania się 

 wszelkim komunikatom i poleceniom wydawanym przez Obsługę Parku.

8. Obsługa Parku ma prawo każdorazowo, bez prawa do zwrotu ceny zakupionego biletu wydalić Uczestnika lub Gościa z Parku w przypadku 

 nie stosowania się do regulaminu lub poleceń Obsługi Parku. 

9. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz: 

  9.1  Wstępu dla osób w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków 

      zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

  9.2  Wnoszenia lub spożywania alkoholu lub innych środków odurzających, o których mowa w punkcie 8.1.

  9.3  Wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych

  9.4  Wprowadzania zwierząt bez uwięzi oraz bez uzyskania uprzedniej zgody i instrukcji od Organizatora Parku. 

  9.5  Biwakowania, palenia ognisk/grillowania  .

  9.6  Niszczenia roślin.

  9.7  Śmiecenia.

  9.8  Wjazdu samochodami, jak i również zastawiania wjazdu do Parku.

  9.9  Lotów dronami i innymi modelami sterowanymi bez uzyskania uprzedniej zgody i instrukcji od Organizatora Parku.

10. Niszczenie elementów i wyposażenia Parku Linowego jest zakazane pod  groźbą odpowiedzialności karnej oraz cywilnoprawnej.

11. Organizator Parku nie odpowiada za zgubione lub pozostawione rzeczy.

UWAGA! Wchodzisz na teren Parku Linowego Wiewióra
Przebywając na tym terenie musisz przestrzegać poniższych zasad:

     (ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu Parku Linowego Wiewióra - Zasady przebywania na terenie Parku)

www.parkwiewiora.pl

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


