
 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że jako rodzic/opiekun wyrażam zgodę na jednorazowe (rozumiane jako wielokrotne 
wchodzenie na trasy w ciągu jednego dnia) skorzystanie z Parku Linowego Warszawa przez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
IMIĘ     NAZWISKO     ROK URODZENIA 
 
 
 
 
i akceptuję Regulamin/ 
 
 
 
 
                                                                                             Data, Imię, Nazwisko  i czytelny  
 



 
 

REGULAMIN PARKU LINOWEGO WARSZAWA 
 

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna. Dzieci w wieku do 
10 lat lat mogą korzystać z parku linowego pod warunkiem znajdowania się pod ciągłym dozorem wzrokowym opieku-
na. 

2. Trasy są przygotowane dla osób mierzących co najmniej: Trasa Wysoka 140 cm wzrostu, Trasa Średnia 130 cm , Tra-
sa Mała 100 cm. 

3. Korzystanie z Parku Linowego jest dozwolone wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem, uiszczeniu 
opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym „Warszawa”. W przypadku 
rezygnacji z części trasy opłata nie jest zwracana. 

4. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora Parku. Wejście do 
Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Osoby chcące korzystać z urządzeń Parku Linowego muszą 
podpisać oświadczenie otrzymane przy wejściu do Parku. 

5. Osoby , które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Parku. 
6. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne , które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, 

nie powinny korzystać z Parku Linowego. 
7. Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parku 
8. Dzienny Bilet Open (Kupon, Karnet 1-Dniowy) uprawnia do wejścia do Parku i korzystania w czasie jednej wizyty ze 

wszystkich czynnych tras i przechodzenie ich dowolną liczbę razy. Wizyta w parku trwa dopóki uczestnik pozostaje na 
terenie Parku i kończy się po zdjęciu uprzęży. Bilety dzienne sprzedawane przez firmy partnerskie wymagają bez-
względnie rezerwacji na godzinę wejścia. Przybycie do Parku po terminie rezerwacji powoduje unieważnienie biletu. 
Ostatnie wejście na trasę może nastąpić najpóźniej na 60 min. przed zmrokiem. 

9. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące Parku Linowym „Warszawa”: 
a. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z 

wysokości. 
b. Tylko instruktor jest upoważniony do zakładania sprzętu asekuracyjnego. Po założeniu przez instruktora sprzętu 

asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać. W skład sprzętu wchodzi : uprząż, a lonża asekuracyjne wraz z ka-
rabinkami, bloczek PETZL TRACK z karabinkiem i lonżą, kask. 

c. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny je zabezpieczyć tak , aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub ży-
cia. Długie włosy należy schować pod kaskiem , aby nie wkręciły się w bloczki lub inne elementy Parku. 

d. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony. Po każdym wpięciu karabinka na-
leży sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty i zakręcony. 

e. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy , potem drugi karabinek do liny asekuracyj-
nej. Niedopuszczalne jest wypięcie obydwu karabinków. 

f. Podczas przepinania się dozwolone jest dotykanie wyłącznie jednego karabinka. 
g. Punkty wpięć w trasach oznaczone są kolorem czerwonym. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić 

uwagę na to, aby karabinek wpięty był  zamkiem na zewnątrz (od drzewa). Przed wejściem na kolejną przeszkodę 
należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków. 

h.  Jeśli na stalowej linie obok podstawowego oznaczenia jest też inny kolor oznacza to , że należy tam wpiąć także blo-
czek oznaczony takim właśnie kolorem.  Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linię kontrolując czy lonża nie jest 
skręcona i czy karabinek od bloczka jest zamknięty. Dopiero potem należy kolejno przepiąć karabinki z lonży aseku-
racyjnej tak , aby na lnie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona 
kolorami. 

i. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się wyłącznie lonży bloczka- chwytanie stalowej liny grozi poważnym 
skaleczeniem. Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50 cm nad platfor-
mą , chwycić dłonią linę okalającą drzewo tak , aby nie odjechać z powrotem  i wstać. 

j. Po przejechaniu na linie należy zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: wypięcie jed-
nego karabinka i wpięcie go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypięcie bloczka i wpięcie go do ucha u 
boku uprzęży: jako ostatni wypięty jest karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i zostaje wpięty do liny 
asekuracyjnej kolejnej przeszkody. 

k. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie , nie skakać, nie huśtać się na elemen-
tach do tego nie przeznaczonych, nie hałasować. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba, na 
podeście mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby. 

l. Podczas wizyty w Parku należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.  
10. Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi bezwzględne usunięcie z terenu Parku Linowego „Warszawa” bez obowiązku 

zwrotu opłaty ze strony Parku. 
 


