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

W związku z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora obozu, informujemy
o obowiązku zezwolenia rodzica lub pełnoprawnego opiekuna dziecka na uczestnictwo w niektórych
aktywnościach podczas
obozu Zakopanem w terminie:………………………
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 w1-5(niepotrzebne skreślić):
1. zwiedzaniu jaskiń
2. zajęciach wspinaczkowych w parku linowym
3. zjeździe tyrolką
4. wspinaczce na ściankę wspinaczkową (tylko dla Uczestników programu „Obóz Supermocnych”)
5. spływie pontonowym (opcjonalnie)
przez mojego syna / córkę/ podopiecznego/ podopieczną:..................................................................................
(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 poszczególnych zajęć i akceptuję wszystkie ich punkty.
….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)

PROSIMY O WYDRUKOWANIE I ZABRANIE ZE SOBĄ TYLKO PIERWSZEJ STRONY TEGO DOKUMENTU.
RESZTA STRON MA CHARAKTER INFORMACYJNY.

REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POCZAS ZWIEDZANIA JASKIŃ
1. Uczestnicy zajęć terenowych, wycieczek oraz podczas zwiedzania jaskiń zobowiązani są do zachowania
szczególnej uwagi i dyscypliny w grupach oraz zgłaszania opiekunom wszelkich kontuzji i złego samopoczucia w
trakcie zajęć czy wycieczek oraz podporządkowania się wszelkim poleceniom prowadzących zajęcia, wycieczkę
czy zwiedzanie jaskiń w zakresie dotyczącym sprawnej organizacji i bezpieczeństwa zajęć czy wycieczki.
2. W sytuacji awaryjnej należy zachować przede wszystkim spokój i postępować zgodnie z instrukcją wydawaną
przez prowadzącego grupę.
3. Uczestników obowiązuje zakaz oddalania się od grupy bez zgody opiekuna lub prowadzącego zajęcia.
4. Nie wolno do jaskiń udawać się samotnie, gdyż w przypadku utknięcia w zacisku lub poważnej kontuzji
(wypadku), brak pomocy ze strony drugich osób może być tragiczny w skutkach dla poszkodowanego.
5. W czasie zwiedzania jaskiń, zajęć w terenie i wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony
przyrody. Niedopuszczalne jest, między innymi również ze względów bezpieczeństwa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niszczenie szaty naciekowej w jaskiniach,
wyciąganie odłamków skalnych ze ścian korytarzy i stropu jaskiń,
śmiecenie,
rozkopywanie namulisk jaskiniowych,
używanie kopcących lamp i pochodni w jaskiniach,
używanie otwartego ognia w lesie,
niepokojenie nietoperzy (UWAGA: wszystkie nietoperze w Polsce są pod ochroną prawną),
hałasowanie,
niszczenie roślinności na terenach leśnych.

REGULAMIN PARKU LINOWEGO
1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu przez rodziców zgody na korzystanie z parku można
otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego.
2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
3. Osoby poniżej 12 roku życia mające nie mniej niż 130cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę przeznaczoną dla dzieci.
4. Na trasę dla dorosłych mogą wejść osoby mierzące nie mniej niż 160 cm wzrostu.
5. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem,
uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w
Parku Linowym.
7. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu
do Parku Linowego.
8. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności instruktora Parku.
9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu
lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
10. Trasa dla dorosłych wymaga lepszego przygotowania kondycyjnego.
11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym”:
1. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości.
2. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
3. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
4. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą, kask.
5. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one
zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
6. Przedmioty ostre noże itp, oraz takie które podczas przejścia po atrakcjach mogą zostać utracone, należy
zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.
7. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
8. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
9. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami
idącego.
10. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny
asekuracyjnej.
11. Na jednej platformie nie powinny znajdować się więcej niż dwie osoby.
12. Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
13. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół słupa.
14. Wpinając się do pętli wokół słupa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na

zewnątrz (od słupa).
15. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
16. Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się do pętli oplecionej wokół słupa, potem
drugim karabinkiem w linę stalową a następnie rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę. Dopiero potem
odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół słupa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w
stosunku do pierwszego karabinka.
17. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta
taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma
naklejona na każdą linę).
18. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, co grozi
skaleczeniem. 19. Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad
platformą, chwycić ręką liny przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać.
Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
20. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego;
najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół słupa, następnie wypinamy bloczek i
wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie
zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
21. W przypadku doznania osłabienia należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie
sprowadzeni na poziom zerowy. 22. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można
skakać po przeszkodach.
23. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
24. 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.
25. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
26. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku
Linowego.
27. Uwaga, Park jest monitorowany.
REGULAMIN ZJAZDU TYROLKĄ
1) Podczas zjazd tyrolskiego lub trawers tyrolskiego stosujemy tą samą zasadę asekuracji jak przy innych
przeszkodach w parku linowym.
2) 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.
3) 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.
4) 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.
REGULAMIN SPŁYWU DUNAJCEM
1) Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział
w spływie na odpowiedzialność pełnoletnich rodziców lub opiekunów.
2) Prawo do udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w tego typu imprezie
sportowej, bez względu na umiejętność pływania.
3) Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego
z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
4) Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody.
5) Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej lub asekuracyjnej.
6) Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
7) Uczestnicy spływu powinni być ubrani adekwatnie do warunków atmosferycznych. Zaleca się zabranie ze sobą
napojów chłodzących oraz wysokokalorycznej żywności, nakrycia głowy i kremów ochronnych z filtrami UV.
8) Wskazane jest zabranie zapasowego i stosownie zabezpieczonego przed zamoczeniem zestawu ubrań.
Zaleca się również posiadanie okularów ochronnych – przeciwsłonecznych, które osłonią oczy także przed
wiatrem i gałęziami drzew.
9) Wszystkie cenne przedmioty (telefony, aparaty fotograficzne, dokumenty, etc.) powinny być zabezpieczone we
własnym zakresie przez uczestnika przed zamoczeniem i zatonięciem.
10) Organizator spływu nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które występują przed, w trakcie i po zakończeniu spływu.
11) Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, organizator ma prawo dokonania niezbędnych zmian trasy,
godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz jego odwołania w przypadku wysokiego stanu wody lub złych
warunków pogodowych.
12) Niestosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika ze
spływu. Udział w spływie jest równoznaczny z potwierdzeniem uważnego przeczytania, zrozumienia i akceptacji
zasad przedstawionych w regulaminie spływu.

