REGULAMIN MAŁEGO PARKU LINOWEGO
W PARKU DINOZAURÓW I ROZRYWKI DINOLANDIA W INWAŁDZIE
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Z Małego Parku Linowego mogą korzystać dzieci za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Korzystanie z Małego Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem oraz przejściu
szkolenia z zasad bezpieczeństwa.
Z Małego Parku Linowego mogą korzystać dzieci mające nie mniej niż 130 cm wzrostu za zgodą operatora atrakcji, tylko
pod stałym nadzorem rodzica/opiekuna prawnego.
Wejście na każde urządzenie w Małym Parku Linowym może mieć miejsce tylko za zgodą operatora Małego Parku Linowego.
Zabronione jest korzystanie z Małego Parku Linowego przy silnym wietrze, oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i
wyładowań atmosferycznych. Warunki atmosferyczne i możliwość korzystania z Parku ocenia obsługa Parku.
Dzieci cierpiące na choroby serca lub inne choroby, które w przypadku podjęcia wysiłku fizycznego mogą spowodować
zagrożenie zdrowia lub życia, nie powinny korzystać z Małego Parku Linowego.
Pracownicy i właściciel Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia
powstałe na skutek niezastosowania się do powyższego Regulaminu.
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka biorą pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie korzystania przez niego z
Małego Parku Linowego.
Rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Małego Parku Linowego zostaną przekazane do Biura Obsługi Klienta, gdzie
mogą zostać odebrane przez ich właścicieli w terminie miesiąca. Po upływie oznaczonego terminu rzeczy przekazywane
są do Biura Rzeczy Znalezionych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W MAŁYM PARKU LINOWYM
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Z Małego Parku Linowego należy korzystać w strojach i obuwiu sportowym. Zabronione jest korzystanie z Małego Parku
Linowego bez obuwia.
Każde dziecko musi korzystać ze sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
Sprzęt zabezpieczający udostępnia i zakłada wyłącznie operator Małego Parku Linowego.
Po założeniu sprzętu asekurującego niedopuszczane są jakiekolwiek zmiany przy nim.
W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą oraz kask.
Okulary, biżuterię, telefony komórkowe oraz inne przedmioty należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie stwarzały
zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela i pozostałych Gości.
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
Podczas przeprawy przez Mały Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.
UWAGA! PRZYNAJMNIEJ JEDEN KARABINEK MUSI ZAWSZE BYĆ WPIĘTY W LINĘ ASEKURACYJNĄ!
Na jednej platformie nie powinno znajdować się więcej niż dwoje dzieci.
Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół słupa.
Wpinając się do pętli wokół słupa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od słupa).
Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
Przed zjazdem na linie należy najpierw: a) jednym karabinkiem wpiąć się do pętli oplecionej wokół słupa, potem b) drugim
karabinkiem w linę stalową, a następnie c) rozkręcić lonżę bloczkai wpiąć bloczek w linę. Dopiero potem odpiąć karabinek z
pętli oplecionej wokół słupa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.
Na linie zjazdowej (oznaczonej żółtą taśmą) w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (również
oznaczony żółtą taśmą), a następnie karabinki z lonży (oznaczone taśmą czerwoną).
Na linie zjazdowej łączącej dwie sąsiadujące ze sobą platformy może w tym samym czasie znajdować się/zjeżdżać TYLKO
JEDNO DZIECKO. Przed rozpoczęciem zjazdu należy upewnić się, że poprzednik zakończył swój zjazd i wypiął się z liny
zjazdowej oraz że na sąsiedniej platformie nie znajduje się więcej niż jedno dziecko.
Podczas zjazdu należy się trzymać tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalowej linie, bo grozi to obrażeniami dłoni.
Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu, ok. 50 cm nad platformą, chwycić się ręką
liny przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i stanąć na platformie. UWAGA! W OSTATNIEJ FAZIE ZJAZDU NIE
WOLNO WYCIĄGAĆ PRZED SIEBIE RĄK W KIERUNKU MATERACA.
Po przejechaniu na linie zjazdowej powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego:
a) najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół słupa, b) następnie wypinamy bloczek
i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, c) jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i
wpinamy go do kontynuacji tej liny.
W przypadku doznania osłabienia należy poinformować o tym fakcie obsługę Parku Linowego, która udzieli niezbędnej
pomocy.
Podczas przechodzenia przez Mały Park Linowy wskazany jest spokój, nie wolno skakać po przeszkodach.
Dzieci korzystające z Małego Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi, jak i na wysokości stwarzać
zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
Dzieci korzystające z Małego Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy obsłudze Parku.
Za nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu Regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka AS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Wadowicka 167, 34-120
Inwałd, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000210075, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5512370671
oraz numer statystyczny REGON 356832259, zwana dalej Administratorem. Z Administratorem można skontaktować się na adres podany
w zdaniu pierwszym.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, jest to osoba z którą może Pan/Pani skontaktować się we wszelkich sprawach
związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można
skontaktować się listownie na adres Administratora oraz poprzez e – mail: iod@dinolandia.pl
3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w formularzu dla klientów będą przetwarzane przez Administratora w celu: a) zwarcia i wykonania
umowy to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b) dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź obrony przed
ewentualnymi roszczeniami to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu
danych osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej (newslettera) i/lub na kontakt
telefoniczny Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych to jest na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
5. Informacje o stanie zdrowia zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c RODO w celu
ochrony żywotnych interesów osób których dane dotyczą.
6. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Parku
Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie i innym osobom przebywającym na Parku Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia w Inwałdzie
to jest na podstawie art. 6 lit. d RODO.
7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 i 5, 6 jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi wykonanie i realizację
umowy.
8. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 4 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji usługi.
9. W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa w pkt 4, 5 powyżej, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody lub zgód
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres e –mail inspektora ochrony danych.
10. Administrator przewiduje powierzenie Pana/Pani danych osobowych następującym kategoriom podmiotów przetwarzających
w rozumieniu art. 28 RODO:
a) świadczącym usługi informatyczne,
b) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane),
c) firmom świadczącym usługi doradztwa prawnego,
d) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym usługi dotyczące prowadzenia baz mailingowych
oraznewslettera.
11. Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty
przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy
powierzenia przetwarzani danych.
12. Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy przez okres zabezpieczenia materiałów
niezbędnych dla postępowań prawnych i skarbowych maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń. Dane pozyskane w
związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 14 dni licząc od dnia nagrania, a następnie zostaną usunięte. Natomiast
dane przetwarzane w celach marketingowych, będą przechowywane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
14. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
16. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją
czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Administratora. Administrator
nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę,
której dane dotyczą.
17. Administrator informuje o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem.

_____________________________________________			_____________________________________________
data i podpis uczestnika						
data i podpis prawnego opiekuna

OŚWIAD CZENIE
M AŁY PARK LINOW Y
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!

Dane uczestnika

Dane opiekuna prawnego

Imię:

Imię (opiekuna prawnego):

Nazwisko:

Nazwisko (opiekuna prawnego):

Data urodzenia:

Data urodzenia:

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowosć:

Miejscowosć:

E-mail:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Małego Parku Linowego obwiązującym w Parku Dinozaurów i Rozrywki
Dinolandia w Inwałdzie i zobowiązuję się do jego przestrzegania przez moje dziecko/podopiecznego oraz zostałem pouczony
o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w jego obrębie zarówno na wysokości jak i na ziemi.
Przyjmuję do wiadomości, że po odbytym szkoleniu przejmuję całkowitą opiekę nad moim dzieckiem/podopiecznym w czasie
korzystania przez niego z Małego Parku Linowego.
Oświadczam, że stan małoletniego będącego pod moją opieką umożliwia mu bezpieczne korzystanie z Małego Parku Linowego.
Oświadczam, że jestem osobą sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AS INVEST Sp. z o.o., ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd danych osobowych
w celach marketingowych (dotyczy danych osobowych osób pełnoletnich). Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych
od AS INVEST Sp. z o.o., ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
AS INVEST Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyrażenia zgody marketingowej, AS INVEST Sp. z o.o. może wykorzystać Pana/Pani
dane osobowe do personalizowania przesyłanej informacji handlowej (profilowanie).

_____________________________________________			_____________________________________________
data i podpis uczestika						
data i podpis prawnego opiekuna

