
Kolej Tyrolska na Stadionie we Wrocławiu - Dream Jump Zip-Line. 
 
 

1. Z Tyrolki Stadionu Wrocław (Tyrolka, Atrakcja) mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Tyrolki przez osobę 

niepełnoletnią oraz o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego warunków stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Wzór tego oświadczenia można otrzymać też w biurze firmy Dream Jump. 

2. Z atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby mierzące ponad 150 cm wzrostu i wadze minimalnej 50 

kg oraz nieprzekraczającej  110 kg. Wiek uczestnika atrakcji to od 14 do 60 lat. Między 14, a 18 
rokiem życia niezbędna jest pisemna zgoda prawnego opiekuna/rodzica. 

3. Korzystanie z Tyrolki następuje wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika lub jego prawnego 

opiekuna. Korzystanie z Tyrolki wymaga dobrego stanu zdrowia uczestników i sprawności fizycznej. 
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich 

zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z Atrakcji.  

4. Korzystanie z Tyrolki dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym 
regulaminem, dokonaniu zakupu biletu oraz przejściu na miejscu podstawowego szkolenia z zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z Atrakcji, jak również po podpisaniu 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Atrakcji oraz zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie mogą 

korzystać z Tyrolki na Stadionie we Wrocławiu.  

5. Całkowity zakaz korzystania z Tyrolki obowiązuje osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, a także osoby wykazujące niepokojące zachowanie, po którym Organizatorzy 
mogą domniemywać, iż może dojść do zagrożenia korzystania z Atrakcji przez nich samych jak i 

innych użytkowników.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia do Atrakcji osób stwarzających 
niebezpieczeństwo, lub których zachowanie przeszkadza innym użytkownikom Tyrolki lub zagraża ich 

bezpieczeństwu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy użytkownikowi możliwości 

skorzystania z Tyrolki bez podania przyczyny.  

7. Osoby znajdujące się na terenie Stadionu Wrocław nie mogą swoim zachowaniem stwarzać 

zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub użytkowników Atrakcji. Osoby znajdujące się na terenie 

Tyrolki nie mogą przeszkadzać w pracy obsłudze i są zobowiązane wykonywać polecenia obsługi 
Tyrolki.  

8. W przypadku odmowy dopuszczenia do skorzystania z Tyrolki posiadającego bilet użytkownika z 
uwagi na jego niewłaściwe zachowanie (punkt 6 powyżej) lub w przypadku rezygnacji użytkownika z 

Atrakcji, Organizatorzy nie zwracają kosztów biletu. W przypadku zamknięcia Tyrolki z przyczyn 

leżących po stronie Organizatorów, koszty biletów zostaną zwrócone użytkownikom, którzy zakupili 
bilety i nie skorzystali z Atrakcji, lub też Organizatorzy podejmą starania celem dopuszczenia tych 

użytkowników do skorzystania z Atrakcji w innym czasie. Osoby, które zakupiły bilet i zarezerwowały 
termin zjazdu a nie mogły skorzystać z Atrakcji w wyznaczonym czasie, powinny uiścić opłatę za 

niewykorzystaną rezerwację oraz wybrać nowy termin z dostępnego grafiku w dacie nie 

przekraczającej terminu ważności vouchera. 
 

9. Pracownicy obsługi Tyrolki nie są odpowiedzialni za rzeczy należące do użytkowników pozostawione 

bez opieki.  

10. Zasady bezpieczeństwa znajdujące się poniżej stanowią integralną część obowiązującego 

regulaminu.  



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

A. Po szkoleniu, osoby korzystające z Tyrolki muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, bloczek zjazdowy oraz kask).  

B. Jeżeli osprzęt (uprząż, lonża) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem na trasę należy go 

oddać do sprawdzenia instruktorowi.  

C. Wszystkie przedmioty, które nie są częścią bezpośredniego ubioru (telefony, zegarki, paski, kolczyki, 

zawieszki, naszyjniki, ect) powinno się zostawić w depozycie w biurze firmy Dream Jump. Za wszystkie 
szkody spowodowane przez spadający przedmiot jego właściciela - odpowiada właściciel. 

D. Osoby noszące długie włosy powinny upiąć je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne 

elementy ruchome.  

E. Karabinki lonży asekuracyjnej wpina i wypina instruktor.  

F. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka, chwytanie w czasie zjazdu stalowej 
liny lub bloczka grozi poważnym skaleczeniem!  

G. Dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.  

H. Podczas dojeżdżania do miejsca końcowego trasy zjazdu należy unieść nogi lekko w górę tak aby 
zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej 

liny lub pętli aby nie odjechać od podestu / miejsca końcowego. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby 
powracający bloczek nie najechał nam na rękę.  

I. W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.  

J. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście lub w miejscu zakończenia trasy zjazdu i zjechaliśmy z 
powrotem, należy zaczekać, aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu 

ustawiając się głową w kierunku jazdy.  

K. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu Atrakcji, na podeście mogą znajdować się 
maksymalnie dwie osoby w tym jeden instruktor.  

L. Jedna osoba dorosła musi towarzyszyć maksymalnie trójce dzieci w wieku od 14-18 lat. Dotyczy osób 
indywidualnych. W przypadku grup - 1 osoba dorosła na 10 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Ja, niżej podpisan-y/a (imię   nazwisko) ..................................................................................,  

urodzon-y/a dnia .................................................... w....... ....................................................,  

legitymując-y/a się dowodem osobistym nr ...................................... / paszportem nr ....................,  

występując-y/a jako opiekun prawny*......................................................................................,  

urodzon-ego/ej dnia .................................................... w ......................................................,  

oświadczam, iż zapoznałem się zarówno z regulaminem korzystania z Atrakcji pn. „Tyrolka” na 

Stadionie Wrocław jak i z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na Stadionie Wrocław, że 
akceptuję ich warunki i że spełniam ich wymagania. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem 

poinformowany przez Organizatorów o ryzykach związanych z udziałem w w/w Atrakcji i świadomie 
biorę pełną odpowiedzialność za udział i korzystanie z tej Atrakcji przeze mnie i/lub osoby, za które 

odpowiadam oraz, że zrzekam się z tego tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń, w szczególności 

odszkodowawczych, wobec Organizatorów.  

PODPIS  

Wrocław, dnia ................................. 

* wpisać imię i nazwisko osoby reprezentowanej.  
 


