REGULAMIN TRASA NIEBIESKA – PARK LINOWY BIELANY

1. Z Trasy Niebieskiej mogą korzystać dzieci od 3-go roku życia za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych. Maksymalny wzrost uczestnika na tej trasie to
120 cm.
2. Wejście na Trasę Niebieską następuje za zgodą obsługi Parku Linowego Bielany, po
wykupieniu biletu i podpisaniu oświadczenia.
3. Na Trasie Niebieskiej dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych. Przez opiekę rozumiemy ciągłą obserwację dziecka które znajduje się na
trasie.
4. Na pojedynczej atrakcji może znajdować się nie więcej niż czworo dzieci.
5. Zabrania się skakania po przeszkodach, huśtania na atrakcjach do tego nie
przeznaczonych, wspinania po siatkach bocznych oraz domkach. Przemieszczania się
w kierunku przeciwnym do biegu trasy, niszczenia konstrukcji i elementów wystroju,
wyrzucania piłeczek z basenu.
6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na trasie Niebieskiej odpowiadają
rodzice/opiekunowie prawni.
7. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, łańcuszków, zegarków, kolczyków
lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
8. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w trakcie korzystania z Trasy
Niebieskiej należy wezwać obsługę Parku.
9. Podczas wizyty w Parku należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu Parku.
10. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi.
Osoby zachowujące się agresywnie zostaną niezwłocznie poproszone o opuszczenie
Parku, w takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot kosztów biletu wstępu.
11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
12. Wszelkie zauważone usterki elementów atrakcji należy niezwłocznie zgłaszać
pracownikom Parku.
13. Na terenie Parku Linowego Bielany może być dokonywany zapis wizerunku klientów
poprzez filmowanie i fotografowanie. Wchodząc na trasę klienci wyrażają zgodę na
zapis oraz rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych
naszego obiektu.
14. Park Linowy Bielany nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje związane z
bezpieczeństwem powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez uczestników
regulaminu Trasy Niebieskiej.
15. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem zarówno na
ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub
innych.
16. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

