
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TYROLKI      

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi  obowiązuje wszystkie
osoby chcące skorzystać z tyrolki.
2. Korzystać z tyrolki mogą wyłącznie osoby po uprzednim uiszczeniu opłaty, zapoznaniu się i
zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, przebytym instruktażu oraz wyłącznie pod opieką instruktora.
3. Osoba biorąca udział w zjeździe tyrolskim oświadcza, że jest świadoma ryzyka jakie wiąże się ze
zjazdem i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność, a w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek
nieszczęśliwego zdarzenia   lub   wypadku,   spowodowanego   nie   przestrzeganiem niniejszego  
 Regulaminu   nie   będzie występować z żadnym roszczeniem do organizatora.
4. Z tyrolki mogą korzystać:
- osoby pełnoletnie,
- dzieci i młodzież od 5 roku życia, za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna,
- osoby o dobrym stanie zdrowia.
5. Z tyrolki nie mogą korzystać:
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
- osoby posiadające przeciwwskazania  wynikające ze stanu zdrowia, m. in. dolegliwości sercowo-
naczyniowe, przebyte zabiegi itp.
- osoby poniżej 18 roku życia, które nie dostarczyły pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego,
- osoby o wadze powyżej 120 kg,
- dzieci o wadze poniżej 25 kg.
6. Osobom, które po rozpoczęciu przygotowań do skorzystania z tyrolki zrezygnują, nie przysługuje
zwrot pieniędzy.
7. Każdy uczestnik zjazdu na tyrolce otrzymuje uprząż oraz kask, którego bezwzględnie nie wolno
zdejmować.
8. Uprząż może zakładać tylko i wyłącznie instruktor. Po założeniu uprzęży obowiązuje bezwzględny
zakaz jakiejkolwiek ingerencji w uprząż oraz kask.
9. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty muszą być zabezpieczone tak, aby nie
stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestnika oraz pozostałych osób.
10. Osoby posiadające długie włosy muszą mieć je związane i schowane pod kaskiem.
11. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty.
12. Zjazd następuje wyłącznie po znaku od instruktora.
13. Podczas zjazdu należy trzymać się tylko i wyłącznie lonży bloczka, chwytanie w czasie zjazdy
stalowej liny jest bezwzględnie zabronione i grozi poważnym skaleczeniem, bądź nawet utratą palców.
14. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja siedząca.
15. Dojeżdżając do końca trasy należy rozpocząć hamowanie nogami, nie zdejmując rąk z lonży.
16. Zjeżdżać może maksymalnie jedna osoba naraz.
17. Zjeżdżający ponosi wszelką odpowiedzialność za udostępniony mu sprzęt.
18. Osoba, która z własnej winy uszkodzi udostępniony sprzęt na skutek niewłaściwego stosowania,
poniesie wszelkie koszty związane z serwisem lub zakupem nowych jeśli zniszczenie będzie doszczętne.
19. Użytkownik, który nie będzie stosował się do powyższych punktów regulaminu i wszystkich
przepisów bezpieczeństwa, może zostać bezpowrotnie usunięty z obiektu, bez zwrotu pieniędzy.
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