ZASADY ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI
1. Impreza urodzinowa trwa 3 godziny począwszy od zarezerwowanej godziny. Pierwsze 2
godziny są przeznaczone na ubranie się w sprzęt, szkolenie z zasad bezpieczeństwa i zabawę
na linach. W tym czasie uczestnik ma możliwość jednokrotnego przejścia Trasy Treningowej,
Trasy Niskiej i Trasy Średniej. Trzecia godzina jest poświęcona na ewentualny poczęstunek i
rozmowy przy stole. Ze stołu można korzystać przez pełne 3 godziny.
2. Trasa Średnia jest dostępna dla uczestników, którzy mają co najmniej 130 cm wzrostu. Jeśli
dziecko nie ma 130 cm, może przejść dwukrotnie Trasę Niską.
3. Ostatnia wejście na Trasę Niską i Średnią odbywa się na 90 minut od zarezerwowanej
godziny, a wejście na Trasę Wysoką na 60 minut od zarezerwowanej godziny.
4. Opiekun grupy musi dostarczyć oświadczenia dzieci podpisane przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
5. W przypadku nie dostarczenia dzieci w ciągu 15 minut od godziny rezerwacji przez opiekuna
grupy do kierownika parku, grupa traci priorytet obsługi na rzecz kolejnych rezerwacji.
6. Rodzice i opiekunowie dzieci są proszeni o uczestnictwo w szkoleniu, następnie o nadzór nad
dziećmi z ziemi. Obecność rodzica lub opiekuna dzieci do lat 10 jest obowiązkowa.
7. Jeśli w ramach imprezy urodzinowej zaplanowano ognisko, to rozpoczyna się ono po zdjęciu
uprzęży przez wszystkich uczestników.
8. Minimalna grupa uczestników urodzin to 6 osób, za tyle osób co najmniej obciążamy.

Harmonogram
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Ubranie się w sprzęt
Szkolenie z zasad bezpieczeństwa
Przejście Trasy Treningowej
Przejście Trasy Niskiej
Przejście Trasy Średniej lub ponowne przejście Trasy Niskiej
Zdanie sprzętu (sprzęt zdejmuje obsługa przy kasie) najpóźniej 2 godziny od godziny
rezerwacji.
7. Zabawa przy stole i ewentualny poczęstunek
8. Ognisko ( jeśli było wcześniej zaplanowane)

Dodatkowe informacje



W przypadku organizacji ogniska należy pamiętać o kiełbaskach, nożu do krojenia,
zapalniczce do podpalenia świeczek i kocach w przypadku chęci siedzenia przy ognisku.
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).

