
REGULAMIN PARKU LINOWEGO “Rawa eko Park”

_____       - liny asekuracyjne  _____       - liny asekuracyjno-zjazdowe 

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz — wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych -
osoby niepełnoletnie lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności praw-
nych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z Parku Linowego przez osobę
niepełnoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych należy be-
zwzględnie podpisać w kasie  Parku Linowego. Osoby, które nie podpisały takiego
oświadczenia nie mogą wchodzić na trasy parku linowego.

2. Park Linowy składa się z 4 tras:  dziecięca, łatwa, średnia i trudna (trasy średnia i
trudna). Na trasę średnią i trudną mogą wejść osoby mające zasięg jednorącz nie
mniejszy niż  170 cm. Przez zasięg jednorącz będzie rozumiana maksymalna wyso-
kość osiągnięta przez osobę z jedną ręką wyciągniętą do góry. 

3. Osoby mające zasięg jednorącz mniejszy niż 170 cm mogą wejść wyłącznie  na trasy
wskazane przez obsługę.

4. Osoby poniżej 6 roku życia, lecz mające zasięg jednorącz nie mniejszy niż  145 cm
mogą wejść tylko na trasę dla dzieci (trasa zielona) wyłącznie pod stałą opieką rod-
ziców lub opiekunów prawnych.

5. Korzystanie z Parku Linowego przez osoby mające zasięg jednorącz mniejszy niż 145
cm nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa. W przypadku Parku Linowego ten i
wcześniejsze limity podyktowane są wysokością, na której umocowana jest lina ase-
kuracyjna. Przejście tras dla dorosłych, przez osoby z zasięgiem niewiele większym
niż graniczne 170 cm, może być bardzo trudne z uwagi na odległość pomiędzy ele-
mentami, z których składają się poszczególne odcinki tras. 

6. W Parku Linowym poza trasami wskazanymi powyżej, znajdują się trasy szkoleniowe.
Warunkiem dopuszczenia przez obsługę Parku Linowego do skorzystania z tras wska-
zanych w pkt. 2 jest przejście szkolenia i prawidłowe pokonanie przez danego uczest-
nika trasy szkoleniowej. 

7. W parku linowym przechodzenie przez przeszkody jest związane z ryzykiem charakte-
rystycznym dla tego typu aktywności sportowej.

8. Ze swojej strony operator parku linowego minimalizuje ryzyko poprzez:  dbanie o
właściwe  szkolenie  załogi,  przeprowadzanie  periodycznych  przeglądów  producen-
ckich, prowadzenie kontroli z wpisami do dziennika parku linowego wg zaleceń produ-
centa. 

9. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po:

a. wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, 



b. po podpisaniu oświadczenia i przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obo-
wiązujących w Parku Linowym.

10. Rozpoczęcie korzystania z Parku Linowego następuje wyłącznie z miejsca oznaczone-
go jako początek każdej trasy. 

11. Osoby, które są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, lub przyjmują leki ob-
niżające sprawność psychofizyczną, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z Parku
Linowego. 

12. Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycz-
nej. Trasa trudna  wymaga ponadprzeciętnego przygotowania kondycyjnego. 

13. Osoby korzystające z Parku Linowego zobowiązane są do stosowania się do poleceń
pracowników obsługi Parku Linowego.

14. W  przypadku  wystąpienia  gwałtownych  i  niekorzystnych  warunków  pogodowych
(silny wiatr, opady, burze), z uwagi na względy bezpieczeństwa, pracownicy obsługi
mają obowiązek umożliwić wszystkim osobom znajdującym się w Parku Linowym jak
najszybsze opuszczenie poszczególnych tras linowych. 

15. Pracownicy obsługi Parku Linowego ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione
lub pozostawione w Parku Linowym przez użytkowników. 

16. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane.

17. Wszelkie wypadki, kontuzje, uwagi co do stanu technicznego czy uszkodzenia Parku
należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Parku Linowego.

18. Osoby nieupoważnione nie mogą przebywać w pobliżu wejść/zejść z ciągów linowych,
pod trasami, w bezpośrednim pobliżu skoków, ścianek itp. 

19. Zasady bezpieczeństwa opisane poniżej stanowią integralną część niniejszego regula-
minu.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym “Rawa Eko Park“:

a) Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od pracowników obsługi sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (asekuracyjny). Założenie powyższego sprzętu
jest jednym z warunków dopuszczenia danego użytkownika do korzystania z Parku Linowe-
go. 

b) Sprzęt asekuracyjny zakłada użytkownikowi tylko pracownik obsługi Parku Linowego. 

c) Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w nim, jego
zapięciach i zabezpieczeniach. 

d) Każda osoba jest zobowiązana do przejścia trasy szkoleniowej, natomiast osoby wybiera-
jące się na trasę trudną przechodzą krótki test wysiłkowy. 



e) W skład sprzętu asekuracyjnego wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami,
bloczek z lonżą oraz kask. 

f) Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie
stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia.

g) Przed wejściem na trasę prosimy sprawdzić czy nie wnosimy ciężkich przedmiotów mogą-
cych  być zagrożeniem dla innych w razie ich upuszczenia z wysokości.

h) Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony. 

i) Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty
(spojrzenie kontrolne). 

j) Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo, najpierw pierwszy, potem drugi kara-
binek do liny asekuracyjnej. 

k) Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby. 

l) Na jednej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba! 

m) Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka. 

n) Do wpinania się należy używać również pętli asekuracyjnej z liny stalowej oplecionej wo-
kół słupa/drzewa. 

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

r) Na linie zjazdowej, oznaczonej kolorem żółtym, w pierwszej kolejności powinien znajdować
się bloczek zjazdowy, a następnie karabinki z lonży.

s) Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko karabinka poniżej bloczka i nie kłaść
ręki na stalowej linie, gdyż grozi to skaleczeniem. Trzymanie się karabinka pozwala na utrzy-
manie kierunku jazdy twarzą do przodu. 

t) Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm
nad platformą, chwycić ręką pętlę asekuracyjną z liny stalowej przed bloczkiem tak, aby nie
odjechać z powrotem i stanąć na podeście. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie należy wy-
ciągać przed siebie rąk w kierunku materaca. 

u)  Należy szczególnie przestrzegać zasady nie rozpoczynania zjazdu tyrolką zanim poprzed-
nik nie opuści podestu na końcu tyrolki, gdyż grozi to niebezpiecznym zderzeniem  użytkow-
ników Parku Linowego! 

w) W przypadku doznania osłabienia lub urazu albo w przypadku jakichkolwiek trudności z
pokonaniem ciągu linowego należy wezwać obsługę Parku Linowego w celu sprowadzenia na
ziemię. 



x) Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po pr-
zeszkodach, huśtać się czy zachowywać na przeszkodach w sposób inny niż przekazany przez
obsługę podczas szkolenia. 

y) Podczas korzystania z Parku Linowego należy bezwzględnie wykonywać polecenia pracow-
ników obsługi Parku Linowego. 

Operator Parku “Rawa Eko Park” - Piotr Piotrowski, nr tel. 696438747

Wielopoziomowy park linowy został wykonany przez firmę HMM TECHNIKI ALPINISTYCZNE
tel. 509 941 444, 


