
REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ 
W PARKU DINOZAURÓW I ROZRYWKI DINOLANDIA W INWAŁDZIE

1. Ze Ściany Wspinaczkowej mogą korzystać dorośli i dzieci za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Korzystanie ze Ściany Wspinaczkowej dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu z Regulaminem oraz przejściu 

szkolenia z zasad bezpieczeństwa.
3. Każdy gość korzystający ze Ściany Wspinaczkowej musi korzystać ze sprzętu zabezpieczającego, który udostępnia mu  

i zakłada operator Ściany Wspinaczkowej.
4. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim. 
5. Zabronione jest korzystanie ze Ściany Wspinaczkowej przy silnym wietrze, oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów  

i wyładowań atmosferycznych itp. Warunki atmosferyczne i możliwość korzystania ze Ściany każdorazowo ocenia obsługa 
Ściany Wspinaczkowej.

6. Obowiązuje całkowity zakaz wspinania się oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środkach odurzających.
7. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.
8. Osoby, które nie ukończyły 15 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych 

lub upoważnionego pisemnie przez rodziców instruktora wspinaczki podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie 
mogą samodzielnie asekurować. 

9. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora Ściany Wspinaczkowej, który dokonuje wstępnego szkolenia w 
zakresie asekuracji górnej. W przypadku osób początkujących, wspinaczka przez asekurację z użyciem lin możliwa jest 
dopiero po dopuszczeniu przez operatora Ściany Wspinaczkowej. 

10. Dyżurni operatorzy Ściany Wspinaczkowej odpowiadają za bezpieczeństwo na Ścianie. Należy bezwzględnie stosować się 
do ich poleceń.

11. Operator ma prawo usunąć osoby niestosujące się do jego zaleceń lub Regulaminu ze Ściany Wspinaczkowej.
12. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, a w 

szczególności:
      - przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu,
      - wspinanie nad lub pod inną osobą,
      - asekurowanie w oddaleniu od Ściany.
13. Bezpośrednio pod Ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz osoby asekurujące.
14. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się metalowych części ściany – stanowisk, plakietek.
15. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodnie 

z ich prawidłowym przeznaczeniem. 
16. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania 

chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
17. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinające się są zobowiązani zgłaszać  dyżurnemu 

operatorowi. 

PRZEPISY TECHNICZNE
1. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 razy więcej niż osoba asekurująca.
2. Line do sprzętu mocujemy za pomocą węzła (ósemka). Absolutnie zakazane jest wpinanie liny za pomocą karabinka.
3. Asekuracje prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka). Prosimy o nieużywanie do tego 

celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki. Przyrządy automatyczne (np. gri-gri) dopuszczamy do użycia jedynie przez 
ekspertów.

4. Lin statycznych używa się tylko do asekuracji „na wędkę”. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin 
dynamicznych.

5. Przed rozpoczęciem wspinania każdy wspinający się powinien sprawdzić, czy:
      - prawidłowo związano węzeł łączący linę z uprzężą,
      - zakręcono karabinki,
      - asekuracja została prawidłowo zakręcona.
6. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg przyjętych zasad. Asekurujący podczas ubezpieczenia partnera na wędce 

powinien stać, ok. 1-1,5 metra wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Asekurujący na końcu swojej liny powinien 
zawiązać węzeł zabezpieczający. 

7. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
wspinacza.

8. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających po ścianie.
9. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).



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



OŚWIADCZENIE
ŚCIANA WSPINACZKOWA 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Ściany Wspinaczkowej 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. 

Oświadczam, że mój stan zdrowia umożliwia mi bezpieczne korzystanie ze Ściany Wspinaczkowej, w szczególności jestem trzeźwy/
wa, nie jestem pod wpływem środków odurzających.

Oświadczam, że stan małoletniego będącego pod moją opieką umożliwia mu bezpieczne korzystanie ze Ściany Wspinaczkowej. 

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

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:


