REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W PRZECHODZENIU TRAS PARKU
LINOWEGO NA CZAS
I. Organizator: Zoom Natury sp. z o.o.
II. Termin i miejsce:
22.10.2017, Park Linowy Zoom Natury Janów Lubelski ul. Świerdzowa 41
III. Harmonogram rozgrywanych zawodów:
10.00-11.30 zapisy uczestników w kasie Parku Linowego
12.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
13.00-15.30 zmagania uczestników na trasach Parku Linowego
15.30-16.00 podliczenie czasów, pokaz instruktorski
16.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
IV. Cel imprezy: popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej
V. Uczestnictwo:
1.W zawodach rozgrywanych na trasie junior mogą uczestniczyć osoby w wieku 8-12 lat oraz o
minimalnym wzroście 120cm, natomiast na trasie zielonej i niebieskiej mogą uczestniczyć osoby,
które ukończyły 10 rok życia oraz mają przynajmniej 140cm wzrostu.
2. Nie ma podziału uczestników ze względu na płeć czy wiek.
3.Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia oraz zapłacenie 5zł, które jest opłatą startową
na jedną trasę. W przypadku gdy uczestnik chce rywalizować na więcej niż jednej trasie Parku
Linowego musi zapłacić 5zł za każdą z tras.
4. Ilość osób, które mogą startować w zawodach jest ograniczona:
trasa junior-10 osób
trasa zielona-15 osób
trasa niebieska- 15 osób
5. O zakwalifikowaniu się do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. Zgłoszenia:
1.Zgłoszenia należy dokonać osobiście w kasie Parku Linowego w dniu rozgrywanych zawodów
22.10.2017 w godzinach 10.00-11.30.
2. Podczas zgłoszenia każdy uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia opłaty startowej na jedną
trasę- 5zł.
3. Każdy uczestnik będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z
Regulaminem Parku Linowego (umieszczony przy kasie Parku Linowego) oraz Regulaminem
rozgrywanych zawodów.
VII. Zasady poruszania się po trasach Parku Linowego w trakcie odbywania się zawodów:
1. Podczas całych zawodów uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Parku
Linowego, w którym są opisane wszystkie zasady korzystania.
2. Uczestnik porusza się po trasach w sprzęcie asekuracyjnym, który otrzymuje na początku
zawodów od instruktora. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego zabronione są jakiekolwiek
samodzielne zmiany przy nim.
3. Uczestnik porusza się w obuwiu sportowym oraz w stroju który zapewnia swobodę ruchu.
4. Uczestnik wchodzi na trasę pod nadzorem instruktora
5. Podczas zawodów na danej trasie może znajdować się tylko jedna osoba naraz.

6. Każda przeszkoda musi zostać pokonana zgodnie z piktogramami umieszczonymi na drzewach
oraz zaleceniami obsługi Parku Linowego. Uczestnicy zostaną zapoznani przez instruktora przed
rozpoczęciem rozgrywek o sposobie przechodzenia każdej z przeszkód.
7. Zjazdy dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
8. Kategoryczny zakaz chwytania liny stalowej po której porusza się sprzęt asekuracyjny.
Każdorazowe dotknięcie tej liny będzie skutkować doliczeniem dodatkowych 2 sekund do czasu
przejścia.
9. Jeżeli uczestnik zawodów w ciągu 3 minut nie będzie w stanie pokonać jednej przeszkody
zostanie zdyskwalifikowany i ściągnięty przez instruktora z trasy.
10. Każda pomoc instruktora na trasie jest równoznaczna z poddaniem się uczestnika i
dyskwalifikacją.
11. Każde złamanie zasad umieszczonych w regulaminie Parku Linowego oraz regulaminie
imprezy grozi wyrzuceniem z zawodów.
VIII. Nagrody
1. Osoby, które uzyskają pierwszy, najlepszy czas na każdej z tras otrzymają Puchar oraz „Koszulkę
Lidera”, która będzie upoważniać do bezpłatnego korzystania ze wszystkich atrakcji Parku
Linowego przez rok od otrzymania nagrody.
2. Za zajęcie 2 i 3 miejsca na każdej z tras będą przyznawane bilety na jednorazowe, bezpłatne
skorzystanie z Parku Linowego.
3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
4. „Koszulka Lidera” oraz darmowe bilety będą przyporządkowane do danej osoby, nie będzie
możliwości oddania nagrody komuś innemu.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
2. O sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator.
3. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na
przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie
uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Zgodnie z Regulaminem Parku
Linowego organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe
wypadki uczestników.
4. Organizator nie odpowiada finansowo, ani materialnie za żadne rzeczy, ani przedmioty
uczestników imprezy, które zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy.
5. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 664028176

