
ZASADY ORGANIZACJI IMPREZY FIRMOWEJ 

1. Pakiet firmowy umożliwia nielimitowaną liczbę przejść po wszystkich trasach, aż do zdjęcia 

uprzęży.    

2. W przypadku nie zgłoszenia się w ciągu 15 minut od godziny rezerwacji do kierownika parku 

grupa traci priorytet obsługi na rzecz kolejnych rezerwacji.  

3. W przypadku gdy zarezerwowana impreza odbywa się poza godzinami działania parku, 

zabawa trwa 2 godziny począwszy od zarezerwowanej godziny. Ostatnie wejście na Trasę 

Niską i Średnią odbywa się 30 minut przed końcem zabawy na linach, a wejście na Trasę 

Wysoką 60 minut przed końcem. Dla przykładu jeśli zabawa jest organizowana w dzień 

roboczy w czerwcu, kiedy park dla klientów indywidualnych jest otwarty tylko w weekendy, 

to impreza ta trwa 2 godziny. Aktualne i wiążące godziny otwarcia znajdują się na stronie 

www.parklinowywarszawa.pl. 

4. Jeśli w ramach imprezy firmowej zaplanowano ognisko, to rozpoczyna się ono po zdjęciu 

uprzęży przez wszystkich uczestników.  

 

Program zabawy 

1. Zgłoszenie się do kierownika parku. 

2. Ubranie uczestników w sprzęt. 

3. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i przejście Trasy Treningowej.  

4. Przejście wybranych przez siebie tras. 

5. Zdanie sprzętu, sprzęt zdejmuje wyłącznie obsługa przy kasie. 

6. Ognisko ( jeśli było wcześniej zaplanowane) 

 

Dodatkowe informacje  
 Zalecamy zapoznanie się z zakładką UBIÓR na naszej stronie www.parklinowywarszawa.pl w 

celu właściwego przygotowania się do zabawy w parku linowym.  

 Uczestnicy nie mogą spożywać alkoholu ani żadnych środków odurzających przed zabawą na 
linach albo w jej trakcie.  

 Bezpłatny parking samochodów znajduje się w zatoczce przy parku, wzdłuż Wybrzeża 
Helskiego (dozwolony w soboty, niedziele i święta), oraz przy wejściach do ZOO). Płatny 
parking oferuje La Playa (skrzyżowanie z ul. Ratuszową).  

 W przypadku organizacji ogniska należy pamiętać o kiełbaskach, nożu do krojenia i innych 
potrzebnych rzeczach. Ognisko organizowane jest na terenie parku (teren prywatny), na 
którym można spożywać alkohol. 

 Jeśli ognisko odbywa się poza godzinami działania parku, uczestnicy są zobowiązani do 
pozostawienia i zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu zgodnie z instrukcją.  
 

 

 

 

http://www.parklinowywarszawa.pl/

