Regulamin "Parku Historycznego"
Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA

1. Niniejszy Regulamin "Parku Historycznego" Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA (dalej jako
"Regulamin Parku Historycznego") jest regulaminem uzupełniającym względem Regulaminu
Kompleksu Turystycznego BRZEZÓVKA (Regulamin KOMPLEKSU) i określa zasady i tryb korzystania z
Parku Historycznego na terenie KOMPLEKSU. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z Parku
Historycznego (zwane dalej "Użytkownikami"), są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Parku
Historycznego. Wejście na teren Parku Historycznego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią
Regulaminu Parku Historycznego, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
2. Park Historyczny jest udostępniany w godzinach otwarcia KOMPLEKSU. Obejmuje alejki
umożliwiające wędrówkę "przez epoki", o ponad 500 metrach długości, zawierające takie atrakcje jak:
fotopaszcza dinozaura, park dinozaurów, figury tematyczne (legionista rzymski, pirat przy skrzyni
skarbów, Egipcjanie, Indianie, figury zwierząt), tablice informacyjne, plansze, strzelnicę łuczniczą, park
linowy, namiot tipi i inne.
Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego polega na
samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w
stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku. Osoby chcące
korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z
wysokości tj. kask. 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.
Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i
huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się
tylko jedna osoba. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby, natomiast na przejściu z
siatką może znajdować się maksymalnie 5 osób.
3. Park Historyczny należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie przygotowanych
ścieżkach oraz nie wychodzić poza umiejscowione w Parku Historycznym liny.
4. Osoby przebywające na terenie Parku Historycznego mają obowiązek stosowania się do zaleceń
kierownictwa i obsługi, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.
5. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz poruszania się po terenie Parku Historycznego na
rowerach, hulajnogach, skuterach, deskorolkach, rolkach.
6. Na obszarze Parku Historycznego obowiązuje zakaz używania, w sposób niewłaściwy bądź sprzeczny
z jego przeznaczeniem, udostępnionego sprzętu, plansz, figur i pozostałej infrastruktury.
7. Niektóre atrakcje dostępne w Parku Historycznym posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób
korzystających z nich (np. ograniczenia wagowe, wiekowe) w związku z czym zakazane jest korzystanie
z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne (m.in. wzrost,
waga) uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją korzystanie z urządzenia.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni najmłodszych podopiecznych powinni ich przygotować na
spotkanie z ryczącymi dinozaurami, tłumacząc że są to stworzenia nieprawdziwe, sztuczne i nie należy
się ich bać.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Parku Historycznego mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu KOMPLEKSU.

