
 

REGULAMIN 

PARKU LINOWEGO PYRLAND PARK 

 
1. Z atrakcji, przygotowanych przez PYRLAND PARK korzystać mogą osoby:  

 które zapoznały się i akceptują regulamin korzystania z atrakcji PYRLAND PARKU,  

 pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna,  
 niebędące pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających,  
 pod wpływem leków mogących wpływać na zachowanie,  
 posiadającej odpowiedni bilet PYRLAND PARKU, zakupiony w kasie,  
 przeszkolone przez instruktora PYRLAND PARKU z zakresu bezpieczeństwa i korzystania z atrakcji,  
 których zasięg podniesionej do góry ręki wynosi co najmniej 180 cm,  
 poniżej 13 roku życia tylko pod opieką rodzica, opiekuna lub instruktora parku  
 które podpisały oświadczenie z pkt. 27 niniejszego regulaminu.  

 

Osoby, wobec których pracownicy mają przypuszczenia niespełnienia tego warunku mogą podlegać testom na obecność 

alkoholu lub innych środków odurzających.  
2. Sprzęt niezbędny do korzystania z atrakcji PYRLANDPARKU uczestnicy otrzymują od jego pracowników, którzy pomagają  
w jego założeniu. Niedozwolona jest zmiana lub zdejmowanie sprzętu bez zgody pracownika PYRLAND PARKU. Uczestnik 
zobowiązany jest do oddania sprzętu pracownikowi po pokonaniu atrakcji.  
3. Zalecanym strojem do korzystania z atrakcji PYRLAND PARKU jest strój sportowy. Długie włosy powinny być związane lub 
całkowicie przykryte kaskiem. PYRLAND PARK oraz jego pracownicy nie odpowiadają za ewentualne poplamienia lub podarcia 
odzieży.  

4. Biżuteria, okulary, sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty uczestnicy zobowiązani są zabezpieczyć w taki sposób 
aby nie uległy zniszczeniu oraz nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia posiadaczy lub innych uczestników atrakcji 
PYRLAND PARKU.  
5. Uczestnik pokonuje trasy samodzielnie, odpowiadając za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób niepełnoletnich 
będących pod jego opieką.  
6. Uczestnik atrakcji PYRLAND PARKU zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczenia z zaleceniami instrukcji oraz  
z zaleceniami instruktora PYRLAND PARKU. Po każdym użyciu sprzętu, uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności 
zastosowania zabezpieczenia.  

Zabrania się korzystania ze sprzętu niebędącego własnością PYRLAND PARKU, oraz niezgodnie z przeznaczeniem, 

regulaminem, instrukcją i poleceniami personelu PYRLAND PARKU.  
7. Zabronione jest chwytanie się przez uczestnika lin stalowych.  
8. Przy dojeżdżaniu do podestu uczestnik atrakcji PYRLAND PARKU powinien unieść lekko zgięte nogi w kierunku podestu.  
NIE NALEŻY WYCIĄGAĆ RĄK W KIERUNKU MATERACA.  
9. Karabinki należy przepinać zawsze tak aby dolny z nich nie znalazł się poniżej punktu mocowania do uprzęży.  
10. Z atrakcji PYRLAND PARKU należy korzystać w sposób przewidziany przez instrukcje oraz zalecenia instruktora.  
11. Podczas pokonywania atrakcji na jednej linie znajdować się może maksymalnie jedna osoba.  

12. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do informacji i instrukcji zawartych na tablicach informacyjnych 
oraz do poleceń pracowników PYRLAND PARKU, a także absolutnie stosować się do niniejszego regulaminu.  
13. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nierespektowania regulaminu, instrukcji na tablicach 
informacyjnych i poleceń instruktora PYRLAND PARKU.  
14. PYRLAND PARK oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności oraz nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez 
osoby przebywające na terenie PYRLAND PARKU. Pracownicy nie przyjmują na przechowanie rzeczy uczestników atrakcji 
PYRLAND PARKU.  
15. Atrakcje przygotowane przez PYRLAND PARK skierowane są do osób o odpowiednich warunkach psychofizycznych.  
16. Osoby cierpiące na choroby, w przypadku których po wysiłku fizycznym zdrowie lub życie mogą być zagrożone nie powinny 

korzystać z atrakcji PYRLAND PARKU oraz zobowiązane są do poinformowania instruktora PYRLAND PARKU o tych 
chorobach.  
17. Zakup biletu wiąże się z akceptacją regulaminu korzystania z atrakcji PYRLAND PARKU.  
18. Rozpoczęcie korzystania z atrakcji przygotowanych przez PYRLAND PARK może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez 
instruktora PYRLAND PARKU.  
19. Za nieprzestrzeganie regulaminu PYRLAND PARKU grozi wydalenie z terenu PYRLAND PARKU.  
20. Osoby przebywające w granicach PYRLAND PARKU nie mogą stwarzać swoim zachowaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia 
swojego lub innych.  

21. PYRLAND PARK oraz jego pracownicy zastrzegają sobie prawo do:  
 usunięcia osób znajdujących się na terenie PYRLAND PARKU a nie spełniających postanowień regulaminu,  
 przerwania działalności w następstwie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych,  
 nieudostępniania atrakcji w przypadku organizowania imprez zorganizowanych.  

 
22. W przypadku wystąpienia niemożliwości kontynuacji rozpoczętej atrakcji w wyniku złych warunków atmosferycznych, należy 
udać się do kasy w celu dokonania wpisu umożliwiającego ponowne podjęcie pokonywania atrakcji w innym terminie. PYRLAND 
PARK nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety.  

23. Jeżeli podczas pokonywania atrakcji w PYRLAND PARKU nastąpi: utrata sił, pogorszenie się samopoczucia, chęć rezygnacji  
z dalszego pokonywania atrakcji lub inna przyczyna uniemożliwiająca kontynuację korzystania z atrakcji, należy natychmiast 
powiadomić instruktora. Uczestnik zostanie sprowadzony an ziemię.  
23. Osobom, które zrezygnują z kontynuowania atrakcji nie przysługuje możliwość ponownego podejmowania atrakcji w ramach 
jednego biletu.  



24. Kontrola biletu odbywa się na polecenie pracownika PYRLAND PARKU.  
25. Niszczenie własności PYRLAND PARKU jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.  

26.Wszystkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie, decyzje i interpretacje należą do personelu PYRLAND PARKU  
27. Każdy uczestnik obowiązkowo podpisuje odpowiednie oświadczenie. Podpisanie oświadczenia oznacza zapoznanie się  
z regulaminem atrakcji PYRLAND PARKU oraz jego akceptację. Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem 
korzystania z atrakcji na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów..  
28. Korzystanie z atrakcji PYRLAND PARKU może się wiązać z powstaniem: skaleczeń, zadrapań i urazów za które PYRLAND 
PARK oraz jego pracownicy nie odpowiadają.  
 

 

Regulamin korzystania z miejsca do palenia ogniska 

w miejscu wyznaczonym w PYRLAND PARK 

 
1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest PYRLAND PARK  
2. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem 

wyznaczonym jest zabronione.  
3. Przepisy niniejszego regulaminu nie naruszają przepisów Regulaminu korzystania z PYRLAND PARK.  
4. Osoby organizujące ognisko (pracownicy PYRLAND PARK) zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania z ognia otwartego wyłącznie w miejscu 
wyznaczonym.  
5. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.  
7. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub 
przeciwpożarowych.  
8. Organizator ogniska zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie, zagasić skutecznie ognisko po 

zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.  
9. Dzieci i młodzież muszą wykonywać polecenia opiekunów, zwracając szczególną ostrożność podczas pieczenia kiełbas.  
10.Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.  
 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na pokonanie trasy w Parku Linowym PYRLAND PARK  

 

.................................................................................. (imię i nazwisko uczestnika półkolonii),   

 

a  także udział w zajęciach instruktarzowych prowadzonych przez instruktorów/animatorów 

PYRLAND PARKU w Poznaniu przy Jeziorze Maltańskim  i przejmuję odpowiedzialność za 

wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń 

opiekujących się obiektem instruktorów. Jest mi wiadome, że wspinaczka i pokonywanie tras  

w PYRLAND PARKU jest sportem niebezpiecznym i możliwe są kontuzje, w związku  

z powyższym przyjmuję do wiadomości, iż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powinienem/powinnam wykupić we własnym zakresie.  

 

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Parku Linowego PYRLAND PARK.  

 

 

 

………………………….       .………………………...  
Miejscowość, data        Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
 
 
 
 
 


