
(miejscowość)..................., dn. …...............................

W związku z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora obozu,
informujemy o obowiązku zezwolenia rodzica lub pełnoprawnego opiekuna dziecka na uczestnictwo
w1-2 (niepotrzebne skreślić):

1. zajęciach wspinaczkowych w parku linowym
2. eksploracji jaskini,
3. zjeździe zjeżdżalnią grawitacyjną,
4. spływie pontonowym*(opcjonalnie),
5. zabawie w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA,

podczas obozu w Zakopanem w terminie: ….....................................
(prosimy wpisać termin)

Z uwagi na ten fakt, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia.
W przypadku braku wypełnionego oświadczenia Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału
w zajęciach programowych.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

Oświadczam iż wyrażam zgodę na uczestnictwo w1-2 (niepotrzebne skreślić):
1. zajęciach wspinaczkowych w parku linowym
2. eksploracji jaskini,
3. zjeździe zjeżdżalnią grawitacyjną,
4. spływie pontonowym*(opcjonalnie),
5. zabawie w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA,

przez mojego syna / córkę

.............................................................................................................................
(imię nazwisko)

Oświadczam, że mam świadomość, iż wymienione aktywności fizyczne są obarczone ryzykiem
zaistnienia nieszczęśliwych wypadków.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez moją/mojego córkę / syna /
podopieczną/ podopiecznego.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminami dotyczącymi udziału w w/w aktywnościach
i akceptuję wszystkie punkty regulaminów

….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)

PROSIMY WYDRUKOWAĆ I WYPEŁNIĆ TYLKO 1 STRONĘ DOKUMENTU. STRONY 2-3 mają
charakter INFORMACYJNY. PROSIMY ICH NIE DRUKOWAĆ, A ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH TREŚCIĄ



REGULAMIN PARKU LINOWEGO

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodziców, lub opiekunów.
2. Osoby mające mniej niż 140 cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby
dorosłej.
3. Wejście na pierwszą platformę w parku ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieka instruktora.
4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z parku.
5. Personel parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.
6. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w parku linowym:
a) Osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający
przed upadkiem z wysokości.
b) Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
c) Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
d) W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem
i lonżą, kask.
e) Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie
stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
f) Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
g) Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na
ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
h) Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi
parku.
i) Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu
parku linowego
j) jeśli mamy do pokonania zjazd tyrolski lub trawers tyrolski stosujemy tą samą zasadę asekuracji
jak przy innych przeszkodach;
k) w czasie zjazdu najlepiej jeśli obiema rękami będziemy trzymać się lonży, nie wolno łapać się
liny stalowej, nic się nam nie stanie jeśli będziemy jechać tyłem
l) jeśli po dojechaniu na koniec tyrolki nie udało nam się wejść na podest i zjechaliśmy z powrotem
po tyrolce, wzywamy obsługę, aby pomogła nam dostać się na podest
m) jeśli na końcu tyrolki rozpięta jest siatka należy jej się złapać a następnie przejść na drugą
stronę i dociągnąć się do
podestu za pomocą znajdującej się tam liny.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PARKU ENERGYLANDIA:
https://energylandia.pl/o-nas/regulamin-parku/

https://energylandia.pl/o-nas/regulamin-parku/


REGULAMIN SPŁYWU PONTONOWEGO REALIZOWANEGO ZE SPRZĘTEM PONTONOWYM
FIRMY PORTPIENIN: (prosimy zapoznać się z regulaminem):
https://portpienin.pl/regulamin-wypozyczalni/

WEWNĘTRZNY REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWADLAUCZESTNIKÓW SPŁYWU

1. Podczas spływu uczestnik ma obowiązek przebywania w prawidłowo zapiętej kamizelce i kasku, które
zapewnia profesjonalna firma wypożyczająca sprzęt pontonowy.
2. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,
które na czas spływu przebywają po ich opieką.
3. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń sternika szkolącego (wyznaczonego
przez profesjonalną firmę wypożyczającą sprzęt pontonowy.), niezbędnych do bezpiecznego spływu oraz
przestrzegania instrukcji udzielenia pomocy w przypadku wypadnięcia któregoś z uczestników z pontonu.
4. Podczas spływu pontonem należy trzymać stopę w specjalnie do tego przeznaczonych uchwytach,
zamontowanych w dnie pontonu.
5. Podczas trwania spływu nie wolno:
- opuszczać jednostki pływającej bez uzasadnienia,
- wypychać, wyrzucać itp. innych uczestników,
- chwytać stałych elementów przy rzece np. gałęzi,
- uderzać wiosłem (pagajem) innych uczestników ani pontonów,
- odpychać się pagajem od innych pontonów oraz od kamieni, brzegu i dna w sposób niezgodny z zaleceniami
instruktora,
- palić papierosów,
- wyrzucać za burtę niczego co może zanieczyścić środowisko.
6. Udział w spływie mogą brać tylko osoby w stanie trzeźwym. Przed i w trakcie spływu obowiązuje absolutny
zakaz spożywania alkoholu.
7. Za umyślne zniszczenie sprzętu uczestnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej,
w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia lub zagubienia
wypożyczonego sprzętu, a w sytuacji gdy zniszczenie sprzętu narazi życie lub bezpieczeństwo uczestników
pociągnięty będzie do odpowiedzialności karnej.
8. W stosunku do innych osób korzystających z rzeki (inne spływy pontonami, kajakarze, wędkarze, turyści, piesi
itd.) uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
9. Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być powodem wykluczenia
uczestnika ze spływu.


