REGULAMIN STRZELANKI
W PARKU TRAMPOLIN PARABOLA
1. Strefa Strzelanka [„Strefa”] w Parku stanowi obszar udostępniony Korzystającym,
na którym Organizator umożliwia korzystanie z dodatkowych akcesoriów w postaci
specjalnych pistoletów na amunicję piankową.
2. Zasady korzystania ze Strefy [„Zasady”] stanowią uzupełnienie postanowień
Regulaminu Parku; Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz
Zasad.
3. Opiekun odpowiada całkowicie za dziecko poniżej 7 roku życia.
4. Korzystający w wieku do 14 lat włącznie może używać w Strefie wyłącznie
standardowe pistolety typy nerf na podłużne lotki piankowe; Korzystający, który
ukończył 14 lat może używać w Strefie także pistolety nerf rival na piankowe piłeczki.
5. Małoletni Korzystający mogą uczestniczyć w rozgrywkach w Strefie wyłącznie po
podpisaniu przez rodzica / opiekuna prawnego pisemnej zgody na udział w takich
rozgrywkach na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu, który jest dostępny
w recepcji Parku bądź też na jego stronie internetowej www.parkparabola.pl (druk do
pobrania).
6. Każdy Korzystający w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapoznać się z obsługą
pistoletu i systemu.
7. Poruszanie się po Strefie wymaga od Korzystającego zachowania szczególnej
ostrożności oraz obowiązkowego założenia maski / okularów ochronnych.
8. Zabrania się wnoszenia na teren Strefy ostrych i niebezpiecznych przedmiotów oraz
innych akcesoriów, niż udostępnione przez Organizatora, a także używania tych
akcesoriów w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi (w szczególności kategorycznie
zabronione jest umieszczanie w pistolecie jakichkolwiek innych przedmiotów, niż
określone w punkcie 4 powyżej i używanie ich do oddawania strzałów).
9. Po zakończeniu rozgrywki w Strefie należy niezwłocznie odłożyć pistolety oraz
strzałki na miejsce wskazane przez Organizatora.

10. Zabrania się przesuwania, przewracania i niszczenia przeszkód stanowiących
elementy aranżacji Strefy. Zabrania się wspinania na przeszkody.
11. Zabrania się kategorycznie używania wszelkiej siły fizycznej lub przemocy
w stosunku do innych Korzystających ze Strefy.
12. Zabrania się wieszania na siatkach ochronnych.
13. Korzystającemu nie wolno:
– rzucać pistoletem,
– kłaść pistolet na podłogę,
– wynosić pistolet poza Strefę.
14. Korzystający winien sprawdzić sprawność działania pistoletu niezwłocznie po jego
wydaniu przez Organizatora.
15. Korzystający ma obowiązek poinformować obsługę Parku o każdej zaistniałej lub
stwierdzonej wadzie w działaniu pistoletu.
16. Wadliwe działanie pistoletu (awaria) nie stanowi podstawy do reklamacji.
Udostępniany przez Organizatora w Strefie pistolet, będący urządzeniem
mechaniczno-elektronicznym, ma prawo zablokować się, zaciąć, rozłączyć.
W przypadku awarii Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ja obsłudze
Parku, a wadliwy pistolet zostanie wymieniony na inny w przypadku, gdy awaria
nie powstała z winy Korzystającego.
17. Organizator ma prawo domagać się zwrotu kosztów odtworzenia lub naprawy
pistoletu zniszczonego lub uszkodzonego z winy Korzystającego, jak również
przeszkody zniszczonej lub uszkodzonej z winy Korzystającego.
18. Obsługa ma prawo usunąć ze Strefy Korzystającego nieprzestrzegającego
Regulaminu, Zasad lub poleceń obsługi Parku a w szczególności będącego pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także agresywnego lub stwarzającego
swym zachowaniem zagrożenie dla innych Korzystających lub mienia.
19. Korzystający akceptuje ryzyko sportowe związane z jego uczestnictwem
w rozgrywce w Strefie.
20. Uczestnictwo Korzystającego z rozgrywek w Strefie jest równoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją Zasad przez Korzystającego.

