REGULAMIN ADRENALINA PARK
1. Adrenalina Park, zlokalizowany w Sokolnikach, zwany dalej „Parkiem” to Park rozrywki oferujący
odwiedzającym możliwość czynnego i aktywnego wypoczynku, a także wiele atrakcji z zakresu sportów
ekstremalnych. Zarządcą Adrenalina Park oraz znajdujących się w nim atrakcji jest Adrenalina Park S.C. z
siedzibą w Sokolnikach 46/1, 55-080 Kąty Wrocławskie.
2. Oferowane przez Park atrakcje przeznaczone są zarówno dla osób dorosłych, jak i dla niepełnoletnich,
zwanych dalej „Uczestnikami”, którzy wykazują się odpowiednimi warunkami fizycznymi i psychicznymi
oraz nie posiadają przeciwwskazań do tego typu aktywności. Park dostępny jest również dla osób
niekorzystających z atrakcji, zwanych dalej „Gośćmi”.
3. Wszystkie atrakcje Parku są aktywnościami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała. Każda osoba
decydująca się na udział w atrakcji, akceptuje ten fakt. Udział odbywa się na własną odpowiedzialność
korzystającego, a w przypadku osób niepełnoletnich, na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
4. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z poszczególnych atrakcji Parku zawarte są w „Regulaminach
dodatkowych”, które stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
5. Wejście na teren Parku oraz zakup biletów oznacza zapoznanie się z regulaminem i regulaminami
dodatkowymi oraz ich akceptacją.
6. Zasady korzystania z atrakcji Parku zawarte w niniejszym regulaminie oraz w regulaminach dodatkowych
obowiązują także poza terenem Parku, jeżeli skorzystanie z danej atrakcji zakłada czasowe opuszczenie
terenu Parku.
7. Treść regulaminu jest dostępna przed wejściem do Parku oraz przy kasie biletowej. Treść regulaminów
dodatkowych jest dostępna przy poszczególnych atrakcjach.
8. Na życzenie Uczestników bądź Gości treść regulaminu oraz regulaminów dodatkowych jest udostępniana
przez pracowników Parku.
9. Wejście na teren Parku możliwe jest tylko i wyłącznie w godzinach jego otwarcia. Aktualnie godziny
otwarcia Parku, jak również cennik zamieszczone są na stronie internetowej Parku.
10. W przypadku organizacji imprez masowych, bądź imprez dla grup zorganizowanych możliwe jest ustalenie
innych, indywidualnych godzin i terminów, niż ogólnie obowiązujące.
11. Cena biletu na poszczególne atrakcje Parku nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, które zaleca się wykupić we własnym zakresie na czas pobytu w Parku.
12. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na teren Parku tylko pod opieką osób dorosłych, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie
wyrządzone.
13. Wprowadzanie zwierząt domowych jest dopuszczalne pod warunkiem stałego trzymania ich na uwięzi,
stosowania innych środków zapewniających bezpieczeństwo innych Uczestników i Gości, bądź innych
zwierząt, jak również usuwania po nich nieczystości przez ich opiekunów.
14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Parku zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim
komunikatom i poleceniom wydawanym przez pracowników Parku.
15. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz:
◦ wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
◦ wnoszenia własnych napojów alkoholowych,
◦ korzystania z atrakcji pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
◦ palenia tytoniu i spożywania alkoholu podczas korzystania z atrakcji,
◦ wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
◦ kąpieli w akwenach wodnych i łowienia ryb,
◦ używania udostępnionego sprzętu w sposób niewłaściwy, bądź sprzeczny z jego przeznaczeniem,
◦ lotów dronami i innymi modelami sterowanymi bez uzyskania uprzedniej zgody i instrukcji od osób
zarządzających Parkiem.
16. Pracownicy Parku mają prawo każdorazowo, bez prawa do zwrotu ceny zakupionego biletu wydalić
Uczestnika lub Gościa z Parku w przypadku:
◦ naruszenia któregokolwiek z punktów regulaminu, bądź regulaminów dodatkowych,
◦ niestosowania się do poleceń instruktorów,

◦ zachowywania się Uczestnika lub Gościa w sposób nieodpowiedni (np. używanie wulgaryzmów), bądź
zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
◦ uzasadnionego podejrzenia o pozostawanie Uczestnika lub Gościa pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających,
17. Pracownicy Parku, w razie wątpliwości, mają prawo zweryfikować wiek, wzrost lub wagę Uczestnika lub
Gościa.
18. Pracownicy Parku mogą w razie wątpliwości zweryfikować trzeźwość Uczestnika/Gościa przy pomocy
przenośnego alkomatu. Uczestnik/Gość zobowiązany jest poddać się w/w badaniu, jeśli nadal chce
korzystać z danej atrakcji. W przypadku odmowy Uczestnika/Gościa poddaniu się w/w badaniu, pracownicy
Parku mają prawo wydalić Uczestnika/Gościa z terenu Parku. W razie stwierdzenia zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu powyżej 0,2 promila, pracownicy Parku mogą nie dopuścić Uczestnika/Gościa do
korzystania z atrakcji Parku.
19. Wszystkie urządzenia udostępnione Uczestnikom/Gościom posiadają wymagane atesty i są wykonane
zgodnie z wszelkimi wymogami i zasadami dla tego typu obiektów, a także zapewniają bezpieczeństwo pod
warunkiem stosowania się Uczestników/Gości do ustalonych zasad oraz instrukcji i zaleceń pracowników.
20. Udostępniany Uczestnikom/Gościom sprzęt przechodzi wszystkie wymagane przez producenta przeglądy i
jest na bieżąco sprawdzany i konserwowany.
21. Pracownicy Parku posiadają odpowiednie przeszkolenie do wykonywania pracy na danym stanowisku.
22. Przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek atrakcji, każdy Uczestnik/Gość zostaje wyposażony w
odpowiedni sprzęt oraz przechodzi obowiązkowe przeszkolenie z zasad korzystania z danej atrakcji, jak
również z ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku.
23. Warunkiem uczestnictwa w atrakcjach Parku jest podpisanie oświadczenia przez Uczestnika/Gościa lub jego
prawnego opiekuna. Oświadczenia dołączone są do zakupionych biletów, wybranej oferty lub udostępniane
na życzenie przez obsługę Parku.
24. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do zaleceń pracowników Parku, jak również
niewłaściwe korzystanie ze sprzętu może narazić Uczestnika/Gościa na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a
nawet życia, za co zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności.
25. W razie występowania złych warunków atmosferycznych, bądź innych nieprzewidzianych zdarzeń,
mogących zagrażać bezpieczeństwu i życiu Uczestników/Gości Zarządca Parku może zdecydować o zakazie
korzystania z niektórych, bądź wszystkich atrakcji, a także o zamknięciu Parku.
26. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać
ich życiu lub zdrowiu, nie powinny korzystać z atrakcji Parku. Skorzystanie z atrakcji Parku przez w/w osoby
odbywa się na ich wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.
27. Podczas korzystania z atrakcji Uczestnik/Gość powinien być ubrany w wygodny, sportowy strój. W
przypadku zniszczenia ubrania lub innych elementów stroju Zarządca nie ponosi odpowiedzialność za
powstałe szkody, do których nie przyczyniła się wadliwość sprzętu i wyposażenia Parku.
28. Wszelkie wypadki, kontuzje, zranienia itp. należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Parku, który wezwie
potrzebną pomoc medyczną.
29. Z każdego zgłoszonego zdarzenia pracownik Parku sporządzi w obecności poszkodowanego protokół
wypadku, w którym odnotuje datę i miejsce wypadku, zakres doznanych obrażeń oraz sposób udzielenia
pomocy.
30. Protokół wypadku będzie dostępny również dla poszkodowanego.
31. Za zdarzenia zaistniałe na terenie Parku, które nie zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich zaistnieniu,
Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności.
32. Zarządca Parku posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za szkody
powstałe w związku z prowadzoną działalnością.
33. Wszelkie roszczenia związane ze szkodami powstałymi na terenie Parku należy zgłaszać do Zarządcy Parku,
bądź bezpośrednio do aktualnego Ubezpieczyciela Zarządcy Parku, po uzyskaniu od Zarządcy Parku danych
ubezpieczyciela i numeru polisy, o której mowa w pkt.1.
34. Do zgłoszenia szkody poszkodowany zobowiązany jest załączyć protokół wypadku sporządzony przez
pracownika Parku.

35. Zarządca Parku nie odpowiada za wypadki powstałe na terenie Parku, a także poza jego obszarem,
spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień regulaminu oraz regulaminów dodatkowych, a także
zaleceń pracowników Parku.
36. Zarządca Parku również nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi/Gościowi na
skutek działań innego Uczestnika/Gościa.
37. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Uczestnika/Gościa jakichkolwiek elementów wyposażenia
Parku, a także zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia przedmiotów przekazanych do używania, bądź
powierzonego sprzętu, Uczestnik/Gość jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w pełnej
wysokości.
38. W przypadku wskazanym powyżej lub korzystania z atrakcji Parku w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem, sprzecznie z regulaminem bądź regulaminami dodatkowymi lub wskazówkami
pracowników Parku, Uczestnik/Gość zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody.
39. Każdy Uczestnik/Gość zobowiązany jest zgłosić pracownikowi Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości lub
uwagi, zarówno dotyczące stanu technicznego wyposażenia Parku i udostępnionego sprzętu, przedmiotów i
urządzeń, jak również własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
40. Zarządca Parku informuje o możliwości ponoszenia przez Uczestnika/Gościa odpowiedzialności karnej z
tytułu zniszczenia bądź uszkodzenia rzeczy, zgodnie z art. 288 §1 Kodeksu karnego oraz art. 124 §1 Kodeksu
wykroczeń.
41. Gość/Uczestnik wchodząc na teren Parku zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w celach ofertowych i
reklamowych. Jeśli Gość/Uczestnik nie zgadza się na upowszechnianie fotografii, czy filmów z jego osobą
może poinformować o tym obsługę, wtedy wizerunek nie zostanie upubliczniony.
42. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione bez
należytego nadzoru na terenie Parku, w szczególności za przedmioty wartościowe i pieniądze. Wszystkie
znalezione przedmioty przechowywane są przez obsługę.
43. Zarządca Parku nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Uczestnika/Gościa z treścią
niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych.
44. Zarządca Parku nie ma obowiązku informowania Uczestników/Gości o zmianie treści regulaminu, bądź
regulaminów dodatkowych. W przypadku zmiany całego regulaminu, bądź jego części nowa treść zastąpi
dotychczas obowiązującą i zostanie udostępniona zainteresowanym.
45. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle korzystania z Parku oraz jego atrakcji będą rozstrzygane przez
strony polubownie, a w przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, właściwym będzie sąd
miejsca siedziby Zarządcy Parku.

REGULAMINY DODATKOWE DO REGULAMINU ADRENALINA PARK:
W skrócie OGRANICZENIA WAGOWO-WZROSTOWE NA POSZCZEGÓLNYCH
ATRAKCJACH:
Park linowy I - wzrost od 135 cm, waga max. 120kg, osoba musi spełniać
warunki psychomotoryczne,
Park linowy II – wzrost od 150 cm, waga: max. 120kg,osoba musi spełniać
warunki psychomotoryczne.
Park linowy dla dzieci – min. 3 lata, wzrost od 120 cm do 150cm, osoba musi
spełniać warunki psychomotoryczne.
Tyrolka 320m- od 150 cm, waga do 100 kg, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Tyrolka 155m – od 150 cm wzrostu lub od 135 cm wzrostu z opiekunem, waga
do 100 KG, osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Tyrolka dla dzieci 100m- waga: max. 60kg, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Tyroleczki dla dzieci - osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Eurobungee – waga do 45 KG, osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Kula na wodzie – min. 4 lata, osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Zorba zjazd– waga do 90 KG, wzrost od 150 cm, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Zorba dla dzieci - osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Quady - OD 16 LAT za zgodą opiekuna lub od 18 lat, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Quady dla dzieci – OD 6 LAT, max. 90Kg, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Segway – min. 12 lat, min. 45 KG, max. 110 KG, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Strzelnice– osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Paintball gra – od 18 lat. Od 15 lat za zgodą rodzica lub opiekuna, osoba musi
spełniać warunki psychomotoryczne.

Każda z atrakcji charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem zaistnienia urazu
ciała. Osoba decydująca się na udział w atrakcji akceptuje ten fakt. Udział w
atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego, a w
przypadku osób niepełnoletnich, na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub
opiekuna.
Wejście na atrakcje możliwe jest tylko po podpisaniu oświadczenia o akceptacji
Regulaminu Adrenalina Park.

REGULAMIN DODATKOWY DO REGULAMINU ADRENALINA PARK ZASADY KORZYSTANIA Z
PARKÓW LINOWYCH I TYROLEK
1.
Na terenie Adrenalina Parku znajdują się 3 Parki linowe ( Park Linowy I, Park
Linowy II, Park linowy dla dzieci) i 4 Tyrolki ( Tyrolka 100m, 155m, 2x320m).
2.
Park linowy i Tyrolka są atrakcjami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu
ciała. Osoba decydująca się na udział w atrakcji akceptuje ten fakt. Korzystanie z
atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób
niepełnoletnich, na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
3.
Wejście na atrakcje jest możliwe po podpisaniu oświadczenia o akceptacji
regulaminu parku przez dorosłego uczestnika lub opiekuna prawnego.
4.
Wstęp na trasy Parku Linowego i Tyrolek jest płatny zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem.
5.

Ograniczenia na poszczególnych trasach:




Park linowy I: osoby o wzroście min. 135 cm, ważące max. 120kg,
Park linowy II: osoby o wzroście min. 150cm, ważące max. 120kg,
Park linowy dla dzieci: osoby od 3 roku życia, o wzroście min. 120cm, max.
150cm,

Tyrolka 100m: osoby ważące max. 60kg,

Tyrolka 155m: osoby o wzroście min. 135cm pod opieką opiekuna o wzroście
min. 150cm lub samodzielnie od 150cm wzrostu, waga uczestnika: max.
100kg,

Tyrolka 320m: osoby o wzroście min. 150cm, ważące max. 100kg,
6.
Trasy wszystkich parków linowych są wyposażone w system asekuracji ciągłej,
polegającej na przeciąganiu zaczepu przez stalowe uchwyty zainstalowane na
drzewach, bez potrzeby przepinania się. Trasy wszystkich tyrolek są wyposażone w
system asekuracji własnej, polegającej na indywidualnym przepinaniu karabinów do
stalowych lin.
7.
Podczas korzystania z Parków Linowych i Tyrolek każdy Uczestnik jest
zobowiązany stosować się do zasad ogólnych i zasad bezpieczeństwa zawartych w
Regulaminie Adrenalina Park oraz do instrukcji i zaleceń szczegółowych
przekazywanych przez pracowników Parku.
8.
Osoby chcące korzystać z Parków Linowych i Tyrolek muszą otrzymać od
pracownika Parku sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości oraz przejść
odpowiednie szkolenie.
9.
Zasady poprawnego korzystania z atrakcji zawarte w szkoleniu:
Tyrolki (asekuracja własna):

Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne
strony.

Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie
zamknięty.

Karabinki należy zawsze przepinać pojedynczo, najpierw pierwszy, potem
drugi. Nie należy odpinać obu karabinków naraz.

Karabinki należy wpinać do każdej liny lub pętli asekuracyjnej znajdującej się
na trasie oznaczonej kolorem czerwonym.

Przed zjazdem należy wpiąć w linę oznaczoną kolorem żółtym najpierw
bloczek, następnie karabinki nałożyć na bloczek.

Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić
poprawność wpięcia karabinków.

Podczas zjazdu na bloczku, w miejscach oznaczonych kolorem żółtym, należy
trzymać się tylko lonży bloczka i nie chwytać się za stalową linę, z uwagi na
ryzyko poważnego skaleczenia.

Kilka metrów przez materacem można użyć urządzenia hamującego
„hamulca” pociągając za linę przymocowaną do karabinka, aby zmniejszyć
siłę uderzenia.

W ostatniej fazie zjazdu nie należy wyciągać przed siebie rąk w kierunku
materaca.



Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem,
należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny dociągnąć do
podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.

Parki linowe (asekuracja ciągła):

Podczas wejścia na trasę należy wpiąć samodzielnie hak asekuracyjny w linę
oznaczoną kolorem czerwonym. Podczas zejścia z trasy należy wypiąć hak.

Na jednej przeszkodzie może przebywać tylko i wyłącznie jedna osoba. Na
jednej platformie mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.

Podczas zjazdów na linach oznaczonych kolorem żółtym należy wpiąć
bloczek przed hakiem asekuracyjnym, następnie nałożyć hak na bloczek.
Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie
chwytać za stalową linę, z uwagi na ryzyko poważnego skaleczenia.

W ostatniej fazie zjazdu tyrolkowego nie należy wyciągać przed siebie rąk w
kierunku materaca.

Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem,
należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej
dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.

Podczas zmiany kierunku trasy (skróty) należy użyć zwrotnicy.
10.
Wejście na jakiekolwiek elementy Parków Linowych i Tyrolek możliwe jest
tylko i wyłącznie za zgodą pracownika Parku.
11.
Zabrania się samodzielnej regulacji, bądź dokonywania jakichkolwiek zmian
w założonym lub poprawionym przez pracownika Parku sprzęcie zabezpieczającym.
12.
Osoby noszące biżuterię, okulary lub inne akcesoria powinny odpowiednio je
zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
13.
Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie
wkręciły się w bloczki i inne elementy Parku.
14.
Podczas korzystania z parków linowych oraz tyrolek należy zachowywać się
spokojnie, nie skakać po przeszkodach i nie biegać oraz wykonywać bezwzględnie
polecenia instruktora.

REGULAMIN DODATKOWY DO REGULAMINU ADRENALINA PARK
ZASADY KORZYSTANIA Z QUADÓW/SEGWAYÓW)
1. Quad jest pojazdem czterokołowym z silnikiem spalinowym,
przeznaczonym do użytkowania tylko przez jedną osobę. Segway jest
pojazdem dwukołowym, jednoosobowym, elektrycznym.
2. Quad i Segway są atrakcjami o podwyższonym ryzyku zaistnienia
urazu ciała. Osoba decydująca się na udział w atrakcji akceptuje ten fakt.
3. Z Quada/Segwaya można korzystać tylko po uiszczeniu opłaty,
zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4.
Wejście na atrakcje jest możliwe po podpisaniu oświadczenia o akceptacji
regulaminu parku przez dorosłego uczestnika lub opiekuna prawnego.
5. Podczas korzystania z Quadów/Segwaya, każdy uczestnik jest
zobowiązany stosować się do zasad ogólnych i zasad bezpieczeństwa
zawartych w Regulaminie Adrenalina Park oraz do instrukcji i zaleceń
szczegółowych przekazywanych przez pracowników Parku oraz podpisać
oświadczenie w obecności pracownika.
6. Na terenie Parku dostępne są dwa rodzaje Quadów:


1.

2.

3.

4.
5.

Quady duże, przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia,


Quady małe, przeznaczone dla dzieci od 6 lat o warunkach
psychofizycznych określonych przez producenta.
7. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do jazdy w kaskach
ochronnych.
8. Korzystanie z Quadów/Segwaya odbywa się na własną
odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób niepełnoletnich, na
wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
9. Jazda odbywa się tylko po wyznaczonej trasie.
10. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej prędkości i
odległości między pojazdami tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i
innych Użytkowników, pod rygorem usunięcia z trasy.
11. Wszelkie szkody w mieniu wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji
Quada/Segwaya, bądź niewłaściwego sposobu poruszania się nim,
pokrywa klient w pełnej wysokości.
12. Użytkownicy nie mogą samodzielnie dokonywać żadnych zmian w
pojeździe, wpływających na zmianę jego paramentów technicznych, w
szczególności regulować bądź zmieniać mocy silnika. Złamanie zakazu
spowoduje wykluczenie Użytkownika z dalszej jazdy oraz obciążenie go
kosztami przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.
13. Gości oraz osoby niekorzystające z Quadów/Segwaya, obowiązuje
bezwzględny zakaz wchodzenia na tor jazdy.
OGRANICZENIA NA POSZCZEGÓLNE POJAZDY:
Quady- od 16 lat, osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
Quady dla dzieci- od 6 lat, max. 90kg, osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Segway- min. 12 lat. min. 45 kg, max. 110 kg, Osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

REGULAMIN DODATKOWY DO REGULAMINU ADRENALINA PARK
ZASADY GRY PAINTBALL
Paintball to rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki
przy użyciu markerów, urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą działania do broni
pneumatycznej, które za pomocą sprężonego gazu wyrzucają kulki wypełnione
farbą na bazie żelatyny spożywczej.
Paintball jest atrakcją o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała. Osoba
decydująca się na udział w atrakcji akceptuje ten fakt. Korzystanie z atrakcji
odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób
niepełnoletnich, na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
Z gry w Paintball mogą korzystać osoby mające ukończone 18 lat, po uiszczeniu
opłaty zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Osoby niepełnoletnie mogą
korzystać z gry w Paintball od 15 roku życia tylko za zgodą rodziców lub
prawnych opiekunów.
Wejście na atrakcje jest możliwe po podpisaniu oświadczenia o akceptacji
regulaminu parku przez dorosłego uczestnika lub opiekuna prawnego.
Podczas gry w Paintball każdy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zasad
ogólnych i zasad bezpieczeństwa zawartych w Regulaminie Adrenalina Park oraz
do instrukcji i zaleceń szczegółowych przekazywanych przez pracowników
Parku.
Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinka paintballowego) może odbywać się
tylko i wyłącznie na przeznaczonym do tego terenie, zwanym dalej polem gry.
Zabrania się uzupełniania magazynku kulkami, które leżały na ziemi.
W Polu gry obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maski ochronnej, ponieważ
trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą
wzroku włącznie.
Ubiór ochronny powinien być starannie założony przez cały czas trwania gry.
Poza polem gry, broń musi być zabezpieczona i skierowana lufą do ziemi.
Zabrania się strzelania w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 metrów.
Gracz zostaje wyeliminowany z gry w momencie trafienia go kulką z farbą przez
innego Uczestnika, Trafienie w broń czy obuwie również powoduje
wyeliminowanie z gry.
Gracz wyeliminowany, nie zdejmując maski ochronnej podnosi wolną rękę
wyprostowaną do góry, natomiast drugą rękę , w której trzyma marker,
opuszcza ku ziemi, kierując lufę karabinka w dół i w ten sposób, sprawnie i
możliwie najkrótszą drogą, opuszcza pole gry.
Wykluczenie z gry możliwe jest gdy:
gracz opuści pole gry,
po pierwszym trafieniu nadal kontynuuje strzelanie do przeciwnika (mimo
wyraźnego sygnału ze strony osoby trafionej),
wielokrotnie narusza przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Parku.
Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, a osoby nie biorące
udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
Zabrania się kierowania ognia poza obręb gry.
W razie stwierdzenia, że Uczestnik gry zdjął maskę, należy natychmiast przerwać
ogień i powiadomić pracownika Parku prowadzącego grę.
Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
Zabrania się swobodnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. W razie
stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy
przerwać grę, z podniesioną ręką opuścić pole gry i zwrócić się do pracownika
Parku prowadzącego grę o dalsze instrukcje.
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REGULAMIN DODATKOWY DO REGULAMINU ADRENALINA PARK
REGULAMIN DODATKOWY DO REGULAMINU ADRENALINA PARK
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNIC
ZASADY KORZYSTANIA Z TRAMPOLINY EUROBUNGEE
1.
Ze strzelnic można korzystać tylko po uiszczeniu opłaty, zgodnej z aktualnie
obowiązującym cennikiem.
Z Eurobungee można korzystać tylko po uiszczeniu opłaty, zgodnej z aktualnie
2.
Wejście na atrakcje jest możliwe po podpisaniu oświadczenia o akceptacji 1.
obowiązującym cennikiem.
regulaminu parku przez dorosłego uczestnika lub opiekuna prawnego.
3.
Strzelnice są atrakcją o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała. Osoba
2.
Wejście na atrakcje jest możliwe po podpisaniu oświadczenia o akceptacji
parku przez dorosłego uczestnika lub opiekuna prawnego.
decydująca się na udział w atrakcji akceptuje ten fakt. Korzystanie z atrakcji odbywa regulaminu
się
na własną odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób niepełnoletnich, na3.
Każdy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zasad ogólnych i zasad
wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
bezpieczeństwa zawartych w Regulaminie Adrenalina Park oraz do instrukcji i zaleceń
4.
Uczestnik strzelnic jest zobowiązany stosować się do zasad ogólnych i zasad
szczegółowych przekazywanych przez pracowników Parku.
bezpieczeństwa zawartych w Regulaminie Adrenalina Park oraz do instrukcji i zaleceń
4.
Trampolina Eurobungee jest atrakcją o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu
szczegółowych przekazywanych przez pracowników Parku.
ciała. Opiekun osoby korzystającej z atrakcji akceptuje ten fakt. Korzystanie z atrakcji
5.
Pracownik Parku wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska
strzeleckie, a Gościom oraz osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu iodbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
obserwacji.
6.
Goście oraz osoby towarzyszące mają bezwzględny zakaz wejścia na
5.
Korzystanie z trampoliny Eurobungee dobywa się na wyłączną odpowiedzialność
stanowiska strzeleckie oraz zakaz korzystania z broni.
rodzica lub opiekuna dziecka.
7.
Na terenie strzelnicy, poza stanowiskiem strzeleckim, broń musi być
6.
Z Eurobungee mogą korzystać osoby o maksymalnej wadze do 45 kg.
zabezpieczona i skierowana lufą w dół, natomiast łuk nosi się nieuzbrojony.
8.
Odbezpieczanie broni bądź uzbrajanie łuku, odbywa się wyłącznie na
7.
Nie zaleca się korzystania z Eurobungee osobom posiadającym problemy z
stanowisku strzeleckim.
układem krążenia oraz osobom mającym ograniczoną sprawność ruchową.
9.
Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z
Korzystanie z Eurobungee nadzoruje pracownik Parku, który zakłada Uczestnikowi
lufą skierowaną w kierunku tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 8.
Wszelkich czynności związanych z obsługą łuku dokonuje się wyłącznie ze strzałą niezbędne zabezpieczenia.
skierowaną w kierunku tarcz
9.
Przed wejściem na urządzenie, każdy Uczestnik musi zdjąć obuwie.
10.
Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na
10. Wszystkie lekkie elementy (okulary, klucze, telefon komórkowy, pieniądze itp.)
wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących
należy zdeponować przed wejściem na Eurobungee w bezpiecznym miejscu, gdyż mogą
celem na strzelnicy.
ulec zniszczeniu bądź zgubieniu.
11.
Zakończenie strzelania zgłasza się pracownikowi Parku prowadzącemu
strzelanie.

12.
Po zakończeniu strzelania łuk ze strzałami, bądź inną broń zabezpiecza się
i przedstawia do kontroli pracownikowi Parku prowadzącemu strzelanie.
13.
Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody pracownika
Parku prowadzącego strzelanie.
14.
Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany
jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
15.
Po komendzie "STOP", wydanej przez pracownika Parku prowadzącego
strzelanie lub inną osobę, wszyscy strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
16.
Zwierzęta mogą być wprowadzone na teren strzelnicy tylko w wyjątkowych
przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym
nadzorem opiekuna.
Ograniczenia:
wszystkie strzelnice – osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.
REGULAMIN DODATKOWY DO REGULAMINU ADRENALINA PARK
ZASADY KORZYSTANIA Z ZORBINGU
1.
Zorbing to atrakcja polegająca na zjeździe po stromym stoku w środku
dmuchanej kuli sferycznej zwanej Zorbą.
2.
Zorba dla dzieci to atrakcja polegająca na zabawie w środku dmuchanej
kuli sferycznej, gdy porusza się ona po terenie płaskim.
3.
Zorbing jest atrakcją o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
Osoba decydująca się na udział w atrakcji akceptuje ten fakt. Korzystanie z atrakcji
odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego, a w przypadku osób
niepełnoletnich, na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
4.
Z Zorbingu i Zorby dla dzieci można korzystać tylko po uiszczeniu
opłaty, zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
5.
Wejście na atrakcje jest możliwe po podpisaniu oświadczenia o
akceptacji regulaminu parku przez dorosłego uczestnika lub opiekuna prawnego.
6.
Uczestnik Zorbingu i Zorby dla dzieci jest zobowiązany stosować się do
zasad ogólnych i zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie Adrenalina
Park oraz do instrukcji i zaleceń szczegółowych przekazywanych przez
pracowników Parku.
7.
Z Zorbingu mogą korzystać osoby o wzroście od 150 cm i o
maksymalnej wadze do 90 kg.
8.
Nie zaleca się korzystania z Zorby osobom posiadającym problemy z
układem krążenia, mającym ograniczoną sprawność ruchową bądź klaustrofobię.
9.
Korzystanie z Zorby jest możliwe tylko w obecności pracownika Parku,
który zakłada Uczestnikowi niezbędne zabezpieczenia.
10.
Przed wejściem do kuli, uczestnik zobowiązany jest zdjąć obuwie.
11.
Wszystkie lekkie elementy (okulary, klucze, telefon komórkowy,
pieniądze itp.) należy zdeponować przed wejściem do kuli w bezpiecznym miejscu,
albowiem mogą ulec zniszczeniu bądź zgubieniu, a także zagrozić bezpieczeństwu
osobom znajdującym się w kuli.
12.
Zabrania się wchodzenia na tor zjazdu kuli sferycznej.
13.
W tym samym czasie podczas Zorbingu dla dzieci w kuli może
przebywać maksymalnie troje dzieci. O liczbie uczestników przebywających w kuli
w tym samym czasie decyduje instruktor.
Ograniczenia:
Zorba (zjazd)- waga do 90 kg, Wzrost od 150 cm, Osoba musi spełniać warunki
psychomotoryczne.
Zorba dla dzieci- osoba musi spełniać warunki psychomotoryczne.

REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH ZABAW INTEGRACYJNYCH + INNE:
Boxes Climbing – atrakcja polega wspinaniu się, układając pod sobą plastikowe skrzynki.
Uczestnik zostaje ubrany w uprząż oraz kask. Instruktor asekuruje uczestnika za
pomocą uprzęży z liną. Uczestnik musi spełniać warunki psychomotoryczne. Atrakcja
charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem zaistnienia urazu ciała. Uczestnik ma
obowiązek stosować się do poleceń instruktora.
Drabina Jakubowa - atrakcja polega na wspinaniu się po drabinie sznurowej. Uczestnik
zostaje ubrany w uprząż oraz kask. Instruktor asekuruje uczestnika za pomocą uprzęży z
liną. Uczestnik musi spełniać warunki psychomotoryczne. Atrakcja charakteryzuje się
podwyższonym ryzykiem zaistnienia urazu ciała. Uczestnik ma obowiązek stosować się
do poleceń instruktora.
Przeprawa linowa – atrakcja polega na przeprawie przez określoną przeszkodę
poruszając się po moście linowym. Uczestnik zostaje ubrany w uprząż oraz kask.
Uczestnik musi spełniać warunki psychomotoryczne. Atrakcja charakteryzuje się
podwyższonym ryzykiem zaistnienia urazu ciała. Uczestnik ma obowiązek stosować się
do poleceń instruktora.
Slackline – atrakcja polega na ćwiczeniach i zabawach na specjalistycznej taśmie
zawieszonej na wysokości kilkudziesięciu cm. Uczestnik musi spełniać warunki
psychomotoryczne. Uczestnik powinien poruszać się na taśmie ostrożnie, nie skakać,
nie biegać, dostosować się do poleceń instruktora. Atrakcja charakteryzuje się
podwyższonym ryzykiem zaistnienia urazu ciała.
Przeprawa na pontonach oraz minirafting – atrakcja polega na pokonaniu określonego
odcinka rzeki lub innego zbiornika wodnego na pontonie. Uczestnik korzysta z atrakcji
samodzielnie. Ma obowiązek poprawnie założyć kamizelkę ratunkową i utrzymywać ją
na sobie do końca atrakcji. Uczestnik musi spełniać warunki psychomotoryczne. Atrakcja
charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem zaistnienia urazu ciała.

