
POLNISCH 

Zasady korzstania z Parku Linowego Seil- & Adventurepark Zürich – Kloten GmbH 

1. Każdy Gość jest zoobowiazany do zapoznania się z regulaminem parku linowego przed rozpoczęciem 
wspinaczki (potwierdzenie w formie podpisu). 

2. Wspinanie się na terenie parku linowego następuje na własną odpowiedzialność . 
3. Ubezpieczenie na własną odpowiedzialność.   
4. Korzystanie z parku linowego jest dozwolone od 4 roku życia. Osoby cierpiące na zaburzenia fizyczne i 

psychiczne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz pozostałych Użytkownikow mają 
zakaz korzystania z parku linowego. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiazuje 
całkowity zakaz korzystania z atrakcji parku linowego. Ponadto, osoby cierpiące na lek wysokosci nie 
mają pozwolenia na wspinaczkę. 

5. Opieka nad dziećmi następuje zgodnie z zaleceniami instruktora, które są dostępne na stronie 
internetowej oraz tablicy informacyjej.  

6. 16- i 17-latkowie są zoobowiazani do poinformowania opiekunów prawnych o planach odwiedzenia 
parku linowego. 

7. Posiadanie biżuterii, okularów, telefonu komórkowego oraz innych przedmiotow podczas użytkowania 
parku linowego jest zabronione. Korzystanie z wyżej wymienionych przedmiotów może stanowic 
zagrożenie dla życia i zdrowia Własnego oraz pozostałych Gości. Ponadto palenie, picie i jedzenie są 
niedozwolone na trasach. 

8. Długie włosy powinny zostac spięte. Noszenie spódnicy/sukienki i otwartego obuwia np. klapki jest 
niedozwolone. Zalecany jest strój sportowy oraz sportowe obuwie (adidasy lub buty turystyczne). 

9. Dzieci od lat 6-ciu są zoobowiazane do uczestniczenia w teoretyczynym i praktycznym intruktażu 
bezpieczenstwa przed rozpoczeciem wspinaczki na najłatwiejszych trasach odpowiednich dla ich wieku 
(dzieci: żółta, 8+: niebieska). Wszelkie wątpliwosci powinny zostać skonsultowane z instruktorem parku 
linowego.  

10. Goście są zoobowiązani do wzajemnej kontroli. Maksymalnie 3 osoby mogą przebywać jednocześnie na 
platofrmie. Maksymalnie 1 osoba może przebywać na każdym elemencie. Na pukncie początkowym 
może przebywać 10 osób.  

11. Wypożyczony sprzęt (uprząż, rękawice, krążek linowy, etc.) musi być wykorzystywany zgodnie z 
przeznaczeniem oraz stosowanie do otrzymanych instrukacji. Sprzęt powinien być zwrócony do kasy 
biletowej niezwłocznie po zakonczeniu wizyty w parku linowym. Każde uszkodzenie  musi zostać 
zgłoszone do obslugi parku linowego. W przypadku zdjęcia sprzętu podczas przebywania w parku 
linowym uprząż musi zostać ponownie sprawdzona przez instruktora przed kolejnym użyciem. 
Korzystanie z prywatnego sprzętu jest niedozwolone. 

12. Zabronione jest skakanie z krążkiem linowym oraz hustanie się.  
13. W celu ochorny drzew i ich korzeni  uprzejmie prosimy o korzystanie z dróg do tego przeznaczonych.  
14. Odwiedząjacy nieprzestrzegający zasad bezpieczenstwa muszą natychmiast zwrócić wypożyczony 

sprzęt. W tym przypadku park linowy nie zwraca poniesionych kosztów.   
15. Zamknięcie parku z powodu nieprzewidzianych okoliczonści takich jak huragan czy ulewny deszcz musi 

być przestrzegane. W tym przypadku park linowy nie zwraca poniesionych kosztów.   
16. Miejscem jurysdykcji jest Kloten. 
17. Seil- & Adventurepark Zürich – Kloten GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody 

powstałe w wyniku lekceważenia, uchylenia się lub nieprzestrzegania obowiazujących zasad.  
18. Poprzez podpisanie umowy Gość potwierdza, iż zapoznał się z powyżej wymienionymi zasadami. 
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