
                      WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZEBYWANIA  

                     NA PARKU LINOWYM I WOLNOSTOJĄCEJ ŚCIANIE WSPINACZKOWEJ  

                 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM COViD-19 

1. Z parku parku linowego/wolnostojącej ściany wspinaczkowej może korzystać jednorazowo 

nie więcej niż 20 osób.  

2. Wejście na trasy parku linowego i wolnostojącą ścianę wspinaczkową jest możliwe tylko po 

wcześniejszym wypełnieniu stosownej ankiety (plik do pobrania w pdf.) 

3. Przy podpisywaniu oświadczenia klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub włożenia 

własnych rękawiczek jednorazowych. 

4. Obowiązuje zakaz korzystania z tras parku  linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej 

osobom z wyraźnymi objawami infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Obsługa ma 

prawo odmówić wejścia osobom z takimi objawami na trasy parku linowego i wolnostojącej 

ściany wspinaczkowej. 

5. Na terenie parku linowego i wolnostojącej ścianie wspinaczkowej należy zachować dystans 

2 m od innych osób. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu, należy nosić osłonę 

twarzy. Dotyczy to przede wszystkim kasy, miejsca ubierania i rozbierania uprzęży, 

szkolenia, ewakuacji.  

6. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi 

wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby 

niepełnosprawne z opiekunem.  

7. Na podestach i na przeszkodach parku linowego i trasach wolnostojącej ścianie 

wspinaczkowej może znajdować się tylko 1 osoba. Nie dotyczy to osób opisanych w pkt. 6.  

8. Przed wejściem na park linowy i wolnostojącą ścianę wspinaczkową jak i po zejściu z tras 

obowiązuje dezynfekcja rąk.  

9. W trakcie przechodzenia tras parku linowego i wolnostojącej ściany wspinaczkowej  

prosimy o nie dotykanie dłońmi twarzy. Ewentualne przetarcie twarzy należy wykonywać, 

np. przedramieniem. 

10. Na trasach parku linowego i wolnostojącej ścianie wspinaczkowej zaleca się używanie 

własnych rękawiczek przeznaczonych na rower lub siłownię. Mogą być również rękawice 

robocze typu Dragon Rnyla, o ile nie były jeszcze używane, wykluczone są rękawiczki 

zimowe. Ważne aby rękawiczki były dopasowane i nie ślizgały się po linach. Jednak nie ma 

konieczności ich używania. 

11. W godzinach 13.00-14.00 jest  przerwa techniczna na dezynfekcję tras parku linowego i tras 

wolnostojącej  ściany  wspinaczkowej wraz ze sprzętem asekuracyjnym. 


