
Regulamin korzystania z atrakcji „Szkoła Latania” w formie tyrolki podczas 

wydarzenia „Kajko i Kokosz na Zamku” 

w terminie 03.12.2022 r. -15.01.2023 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu wydarzenia Kajko i Kokosz na 

Zamku, a każdego Użytkownika chcącego skorzystać z atrakcji „Szkoła Latania” 

obowiązują reguły określone w obu Regulaminach. Atrakcja „Szkoła Latania” w formie 

tyrolka jest integralną częścią wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku. Biorąc udział w 

wydarzeniu Kajko i Kokosz na Zamku należy przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz 

szczegółowych zasad umieszczonych poniżej. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do na teren wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku mają 

obowiązek zapoznać się z Regulaminem wydarzenia. 

3. Podczas korzystania z atrakcji „Szkoła Latania” w formie ze zjazdu linowego (zwanego 

dalej tyrolką) znajdującego się na terenie wydarzenia Kjako i Kokosz na Zamku, 

Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń, zaleceń, uwag, 

nakazów i ostrzeżeń wydawanych przez instruktorów obsługujących tyrolkę oraz do 

pracowników Toruńskiej Agendy Kulturalnej (zwanej dalej Organizatorem). 

 

II. KORZYSTANIE Z ATRAKCJI „SZKOŁA LATANIA” 

1. Asekuracja przy korzystaniu z tyrolki polega na przeprowadzanym przez 

wykwalifikowanego pracownika wpinaniu karabinków w liny asekuracyjne. 

2. Zjazd tyrolką wiąże się z ryzykiem doznania urazu. Niestosowanie się do obowiązujących 

zasad bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych wypadków. Osoba decydująca się 

na zjazd tyrolką musi posiadać predyspozycje psychofizyczne adekwatne do tego typu 

aktywności fizycznej. 

3. Ze zjazdu tyrolką mogą korzystać: 

 dzieci w wieku 6-13 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, pod opieką 

dorosłego nadzorującego; 

 osoby niepełnoletnie w wieku 14-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów; 

 osoby pełnoletnie. 

4. Dorosły nadzorujący to osoba pełnoletnia (rodzic, opiekun prawny lub osoba 

upoważniona), która prowadzi nadzór nad niepełnoletnim poniżej 14 roku życia podczas 

jego zjazdu tyrolką; osoba nadzorująca znajduje się w takim miejscu, aby widzieć dziecko 

podczas zjazdu, aby w razie potrzeby móc interweniować słownie. 



5. Opiekunowie zezwalający na korzystanie dziecka z atrakcji czynią to na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

6. Ze zjazdu linowego mogą korzystać osoby, które zapoznały się z regulaminem i 

zrozumiały jego treść, uiściły opłatę za bilet wstępu na teren wydarzenia Kajko i Kokosz na 

Zamku, podpisały odpowiednie oświadczenie (lub podpisał je ich opiekun). 

7. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające nie mogą korzystać tyrolki. 

Osoby, wobec których obsługa wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku będzie miała 

przypuszczenie, że pozostają pod wpływem środków odurzających lub alkocholu, nie 

zostaną wpuszczone na teren atrakcji i mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu 

wydarzenia. 

8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą 

zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać ze zjazdu linowego. 

9. Instruktor może podjąć decyzję o nieudostępnieniu atrakcji osobom o warunkach 

fizycznych, które w jego ocenie mogą stanowić czynnik uniemożliwiający zjazd tyrolką 

lub stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników. 

10. Bilet wstępu na teren wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku upoważnia do jednorazowego 

zjazdu tyrolką. Osoby chcące skorzystać ze zjazdu tyrolką po raz kolejny mogą zakupić 

dedykowany bilet na jednorazowy zjazd tyrolką w cenie 10 zł.  

11. Osoby korzystające z tyrolki zobowiązane są: 

 przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu oraz stosować się do poleceń 

Instruktorów, 

 stosować się do zaleceń instruktorów obsługujących zjazd tyrolką. 

12. Jeśli jakiekolwiek informacje są niezrozumiałe lub nieczytelne należy bezwzględnie 

poinformować o tym instruktora. 

13. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować na wieżach tyrolki. 

14. Instruktor może odmówić udostępnienia tyrolki, gdy występują niekorzystne warunki 

meteorologiczne, które zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z atrakcji lub 

istnieje inne potencjalne zagrożenie dla korzystających z tyrolki bądź dla instruktorów. 

15. Osoby znajdujące się na terenie wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku nie mogą swoim 

zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia lub 

zdrowia swojego lub innych. 

16. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Toruńskiej 

Agendy Kulturalnej. 

17. Jeżeli korzystający z atrakcji umyślnie narusza zapisy regulaminu stwarzając tym 

zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych uczestników może zostać poproszony o 

opuszczenie tereny wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku. 



18. Sprawy nie objęte regulaminem regulują zapisy Kodeksu Cywilnego. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KORZYSTANIA Z TYROLKI 

1. Osoby korzystające z atrakcji „Szkoła Latania”zostają wpięte przez instruktora w sprzęt 

dedykowany do zjazdu tyrolką (uprząż, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask). 

2. Sprzęt zakłada instruktor, po założeniu sprzętu niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany 

przy nim. 

3. Biżuterię, telefony komórkowe, okulary (poza korekcyjnymi) itp. należy zdjąć lub 

zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia właściciela oraz 

pozostałych uczestników wydarzenia Kajko i Kokosz na Zamku. 

4. Długie włosy należy związać w kucyk i w miarę możliwości schować pod kaskiem. 

5. Podczas zjazdu należy postępować zgodnie z zaleceniami instruktora. 

6. Poza instruktorem na podeście może przebywać tylko jedna osoba. 

 

 

 

 

 

Reprezentant zarządcy  

(-) Krystian Kubjaczyk 


