Regulamin
Parku Przygody "Nowa Makumba”
1.

Korzystanie z atrakcji Parku Przygody "Nowa Makumba" - dalej zwanego Parkiem - dozwolone jest tylko po
wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz po przejściu
szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku.

2.

Z Parku mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców. Osoby poniżej 18
roku życia mające nie mniej niż 145 cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby dorosłej –
opiekuna lub instruktora.

3.

Wejście na trasy linowe w Parku ma miejsce tylko po wcześniejszym przeszkoleniu, ubraniu sprzętu
asekuracyjnego i wyłącznie pod opieką instruktora.

4.

W przypadku, gdy uczestnik po szkoleniu stwierdzi, że jego umiejętności oraz zdobyte informacje są
niewystarczające, aby w sposób bezpieczny i poprawny korzystać z Parku, zobowiązany jest ten fakt zgłosić
obsłudze Parku oraz recepcji i wejścia na atrakcje zaniechać.

5.
6.

Wejście do Parku Przygody "Nowa Makumba" następuje na własną odpowiedzialność.
Osoby chcące korzystać z wybranych atrakcji Parku muszą podpisać oświadczenie o następującej treści:
Ja (imię i nazwisko opiekuna uczestnika) wyrażam zgodę na uczestnictwo (imię, nazwisko i wiek uczestnika)
w zajęciach na terenie Parku Przygody "Nowa Makumba" w Olsztynie.
Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem dziecka i że dziecko nie posiada przeciwwskazań (zdrowotnych,
kondycyjnych, emocjonalnych) do wykonywania aktywności znajdujących się w ofercie Parku Przygody "Nowa
Makumba" oraz zostałem poinformowany o potencjalnym ryzyku jakie niesie ze sobą uczestnictwo w zajęciach,
w szczególności trasy linowe, zjazdy linowe, quady, paintball, strzelnica.

7.

Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

8.

Osoby chcące korzystać a atrakcji linowych muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed
upadkiem z wysokości.
a. Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
b. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem
i lonżą, kask oraz opcjonalnie rękawice.
c. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one
zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
d. Długie włosy bezwzględnie muszą być spięte.
e. Podczas przechodzenia przez atrakcje linowe należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po
przeszkodach, nie biegać, nie hałasować.
f. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
g. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie
kontrolne).
h. Podczas przeprawy przez atrakcje linowe lonże asekuracyjne muszą zawsze znajdować się między
rękami idącego.
i. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny
asekuracyjnej na stanowisku.
j. Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
k. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
l. Od momentu założenia sprzętu wysokościowego obowiązuje zakaz palenia papierosów. Tylko
instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

9.

Tyrolki.
a. Przed zjazdem na linie należy najpierw rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę, potem kolejno
wpiąć karabinki w linę stalową za bloczkiem zamkami w dwie różne strony.
b. Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy.

Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalową linę, co
grozi skaleczeniem.
d. Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu, chwycić ręką liny przed
bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać. Po przejechaniu na linie należy zachować
następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy karabinki i wpinamy je
do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.
e. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku
Przygody "Nowa Makumba".
c.

10. Strefa dmuchańców.
a. Wszyscy uczestnicy zabawy muszą zdjąć buty
b. Należy wyjąć z kieszeni wszystkie rzeczy, które w czasie zabawy mogą wypaść z kieszeni
c. Na czas zabawy dzieci zdejmują okulary
d. Na teren zjeżdżalni wchodzić można tylko od strony frontowej, niedozwolone jest wspinanie się po
ścianach bocznych
e. Przy wspinaniu się w dozwolonych miejscach należy zachować ostrożność
f. Niedozwolone jest zjeżdżanie głową w dół
g. Niedozwolone jest przepychanie dzieci
h. Korzystający ze zjeżdżalni podporządkowują się obsłudze
i. Każdy uczestnik powinien cechować się dobrym stanem zdrowia
j. Dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni za zgodą rodziców i w ich obecności
k. W przypadku złego samopoczucia należy natychmiast przerwać zabawę i poinformować o tym fakcie
obsługę
l. Stwierdzając jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy natychmiast
poinformować obsługę
m. Wszyscy korzystający ze zjeżdżalni robią to na własną odpowiedzialność lub za zgodą opiekuna
n. Korzystający ze zjeżdżalni rozpoczynają i kończą zabawę po ustnym poleceniu wydanym przez
obsługę
o. Zabrania się dotykania urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie zjeżdżalni
p. Po stwierdzeniu opadania elementów zjeżdżalni NAKAZUJE się natychmiastowe opuszczenie
urządzenia
q. Zabronione jest wspinanie, napieranie ciałem, uderzanie i przeskakiwanie przez burty zjeżdżalni,
w przypadku łamania nakazu uciążliwy uczestnik będzie usuwany z dmuchańca
r. Nieprzestrzeganie zasad opisanych w regulaminie może doprowadzić do różnych uszkodzeń ciała, za co
kierownictwo parku Makumba nie ponosi odpowiedzialności
s. Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania regulaminu kierownictwo obiektu nie odpowiada.
11. Strzelnica wiatrówkowa.
Strzelanie odbywa się z broni pneumatycznej na posiadanie, której nie jest wymagane pozwolenie wymienionej w art.ll pkt.5 i 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, (Dz. U. z 2004 r. Nr
52, poz.525 ze zm.).
b. Strzelanie odbywa się tylko przy obecności instruktora.
c. Instruktor odpowiada za:
- bezpieczeństwo uczestników strzelnicy,
- wyznaczenie stanowisk strzelniczych,
- wskazanie postawy strzeleckiej,
- usytuowanie tarcz bądź innych celów
- poinformowanie uczestników o zasadach bezpieczeństwa na strzelnicy,
- egzekwowanie przyjętych zasad.
d. Instruktor odpowiedzialny za strzelnicę wyznacza osobom towarzyszącym miejsca bezpiecznego
pobytu
e. Na strzelnicy zabrania się:
- wchodzenia osobom towarzyszącym na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
- używania broni innych osób,
- korzystania ze strzelnicy bez zgody instruktora,
- spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób
będących pod wpływem.
f. Przed rozpoczęciem strzelania uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się do instruktora w celu
uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie korzystania ze strzelnicy.
g. Sposób obchodzenia się z bronią:
- korzystanie z broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim tylko na polecenie instruktora,
- strzelanie, celowanie oraz wszelkie inne czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie
z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu,
- strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy,
a.

h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

- kategorycznie zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi i zwierząt. Stanowi to podstawę
usunięcia strzelającego ze strzelnicy.
Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez
instruktora.
Zabrania się wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody instruktora.
W przypadku niebezpieczeństwa każda z osób przebywających na strzelnicy ma prawo i obowiązek do
wydania komendy „stop". Po usłyszeniu takiej komendy strzelający mają obowiązek natychmiastowego
przerwania strzelania i skierowania broni w bezpiecznym kierunku i jej zabezpieczenia.
Osobę naruszającą regulamin - instruktor może usunąć ze strzelnicy. Osobie usuniętej ze strzelnicy nie
zwracany jest koszt poniesiony za korzystanie z niej.
Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest zabezbieczona.
Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
Wyjmowanie broni z kabur i kaset może odbywać się wyłącznie na stanowisku strzeleckim oraz
miejscu przeznaczonym do czyszczenia i naprawy broni.
Przed rozpoczęciem strzelania - konieczne jest upewnienie się czy w rejonie niebezpiecznym nie
znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na instruktorze.
Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub
innym miejscu wyznaczonym przez instruktora i za jego zgodą.
Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż tarcza lub przedmiot będący
celem na strzelnicy.
Zabrania się ładowania i strzelania z broni niesprawnej.
Zabrania się zbliżania do otworów wylotowych rzutków. Usuwanie zacięć może odbywać się dopiero
po wyłączeniu maszyny
Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która
może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

12. Strzelnica łucznicza.
a. Uczestnicy posługują się sprzętem zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją oraz zaleceniami
prowadzącego.
b. Strzelanie można prowadzić tylko z wyznaczonej linii strzelań.
c. Osoby oddają strzał tylko w kierunku tarczy, stoją na wyznaczonej linii strzału; linia strzału jest
oznaczona
d. Strzelanie odbywają się na sygnał instruktora i przerywane są również na sygnał; 1 gwizdki wejście na
linie strzelań, 2 można strzelać, 3 bez względny zakaz strzelania – idziemy po strzały.
e. W czasie strzałów nikt nie ma prawa przekraczać ustalonej linii strzału na całej jej długości;
f. Po oddaniu serii strzał uczestnicy schodzą z linii strzelań poza linię oczekiwania odkładając łuk i na
sygnał instruktora wszyscy razem udają się do tarcz po strzały.
g. Strzały z tarczy należy wyciągać pojedynczo i z ostrożnością
h. Przebywanie przed linią strzelań nawet z boku lub obok tarczy jest zabronione.
i. Podczas sprawdzania wyników przy tarczach nikt nie ma prawa naciągać łuku ze strzałą.
j. Zabronione jest naciąganie i zwalnianie cięciwy bez nałożonej strzały.
k. Celowanie łukiem do ludzi zwierząt i rzeczy materialnych jest surowo zabronione.
l. Nigdy nie należy strzelać w górę by zobaczyć jak wysoko poleci strzała (spadającej strzały nie widać
i może ona kogoś ugodzić)
m. Nie wolno chodzić lub biegać w poprzek toru w czasie strzelania.
n. Podczas strzelań nie wolno nikomu przebywać w pasie bezpieczeństwa (50 m za tarczami).
o. Jeśli zostaną stwierdzone pęknięcia łuku jego ramion czy uszkodzenia cięciwy, uczestnik powinien fakt
ten zgłosić instruktorowi. Dalsze używanie uszkodzonego sprzętu jest zabronione.
p. W celu zadania pytania, zgłoszenia usterki itp. należy zgłaszać poprzez podniesienie ręki. Instruktor
sam podejdzie do uczestnika. Nie należy podchodzić do instruktora, wchodzić na tory strzelnicze.
q. Na strzelnicy zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.
r. Należy bezwzględnie słuchać poleceń instruktora.
s. Niestosowanie się do regulaminu oraz poleceń instruktora skutkuje usunięciem ze strzelnicy bez zwrotu
poniesionych przez uczestnika kosztów.
13. Paintball.
a. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.
b. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
c. Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera
paintball-owego, oraz zaznajomienie się z regulaminem.
d. Strzelanie może odbywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji
odbezpieczonej.
e. Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry marker musi być zabezpieczony przed
przypadkowym strzałem oraz lufą skierowany w dół.
f. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.

Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych,
które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
h. Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych,
które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
i. Gra powinna zostać natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub
osoby ze zdjętą maską.
j. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie
mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
k. Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też
niewiadomego pochodzenia.
l. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
m. Obowiązuje całkowity zakaz odkręcania śrubek i innych elementów markera.
n. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji
zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.
o. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana
z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających
w wyniku trafienia kulką.
p. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób
trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego
użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.
g.

14. Quady.
a. Sprzęt wypożyczany jest na odpowiedzialność uczestnika, za wszelkie urazy oraz szkody na zdrowiu
park nie odpowiada. Wynajmujący oświadcza, iż wykupione ma ubezpieczenie OC.
b. Użytkownik zobowiązany jest do wysłuchania podstawowych zasad korzystania z wypożyczanego
sprzętu, a Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania tychże zasad.
c. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z gogli jak i kasku podczas jazdy na torze jak i w terenie,
Wynajmujący udostępnia takowy sprzęt.
d. Wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkownika podczas czasu wypożyczenia quada pokrywa
Użytkownik, wycena podana jest przez serwis i przekazana do wiadomości Użytkownika, jak
i Wynajmującego. Użytkownik ma prawo do naprawy we własnym zakresie w autoryzowanym
serwisie.
e. Jazda na torze odbywa się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za wynajem pojazdów i Użytkownik
winien przestrzegać i bezwzględnie słuchać poleceń obsługi toru.
f. Do korzystania z pojazdów uprawnieni są Użytkownicy, którzy ukończyli lat 16 za zgodą rodziców,
bądź osoby, które ukończyły lat 18 i posiadają prawo jazdy kategorii "B".
g. Bezwzględny zakaz korzystania z Quadów pod wpływem wszelkich środków alkoholowych bądź
odurzających. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajmu osobie, której stan wskazuje na spożycie
powyższych środków.
h. Wynajmujący może dopuścić do jazdy osoby które nie ukończyły lat 16, gdzie opiekun ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki korzystania z quada przez osoby niepełnoletnie korzystające z toru.
Przejazd taki odbywa się pod szczególnym nadzorem obsługi toru i inne pojazdy nie mogą uczestniczyć
w takim przejeździe oprócz pojazdów obsługi.
15. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości
stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
16. Osoby znajdujące się na terenie Parku nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
17. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu
lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji Parku.
18. Personel Parku Przygody "Nowa Makumba" nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
19. Jeśli instruktor lub inny pracownik Parku stwierdzi łamanie powyższych punktów ma prawo bezwzględnie
domagać się opuszczenia przez uczestnika danej atrakcji a nawet terenu Parku. Park w takiej sytuacji nie zwraca
poniesionych przez uczestnika kosztów.

