
REGULAMIN ,,POLIGONU” 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. ,,Poligon” jest położony w miejscowości Chełm Gryficki numer 14                                         

2. Na terenie ,,Poligonu” możliwe jest korzystanie z przewidzianych w danym czasie przez 

właściciela atrakcji, zwanych dalej „Atrakcją” lub „Atrakcjami”. 

3. Wejście na teren Poligonu  następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność 

rodziców bądź opiekunów. 

4. Każda osoba korzystająca z ,,Poligonu” (dalej zwana: „Uczestnikiem”) jest zobowiązana 

do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu, jak również zobowiązana jest do 

przestrzegania wszystkich jego postanowień, a wejście na teren ,,Poligonu” oznacza 

akceptację niniejszego regulaminu.  

5. Na terenie Centrum można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj. od godz. 

10.00 do 21.00 chyba, że właściciel wyraził zgodę na przebywanie na terenie Centrum poza 

ww. godzinami, bądź wyznaczył inne godziny otwarcia.                                                            

6. Centrum jest monitorowane w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego 

Uczestnikom oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren Poligonu, jak i mieniu 

właściciela Poligonu. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w 

których naruszałyby dobra osobiste osób uczestników Poligonu. Uczestnicy korzystający z 

Poligonu, wyrażają zgodę na: 

a) monitorowanie ich pobytu na Poligonie, 

b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. 

uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych na Poligonie, uszkodzenie lub 

zniszczenie wyposażenia Poligonu lub zachowania się zgodnego z niniejszym regulaminem. 

§ 2 

Osoby niepełnoletnie 

1. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie Poligonu na wyłączną 

odpowiedzialność rodziców lub ich opiekunów prawnych. Personel nie jest zobowiązany do 

sprawowania opieki nad Małoletnimi. 

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego 

regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Centrum, jak 

również o obowiązku ich przestrzegania.  

3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do nadzoru nad zachowaniem i bezpieczeństwem 

podopiecznych i ponoszą odpowiedzialność za skutki ich zachowań na terenie Centrum. 

§ 3 

Pobyt grupy zorganizowanej : 

1. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun ponoszą odpowiedzialność za skutki 

zachowań uczestników grupy. 

2. Organizator grupy zorganizowanej oraz jej opiekun zobowiązani są pouczyć 

podopiecznych o treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów i zasad korzystania z 

poszczególnych atrakcji Centrum, jak również o obowiązku ich przestrzegania 

§ 4 

Zachowanie na terenie ,,Poligonu” 



1. Na terenie Poligonu zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, 

innych Uczestników, stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych 

Uczestników oraz zagrażające stanowi sanitarno – higienicznemu Centrum, a w szczególności 

zabronione jest:  

a) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i innych używek, 

b) palenia papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami, 

c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz 

innych niebezpiecznych przedmiotów, 

d) zaśmiecanie terenu Poligonu, 

e) niszczenie infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie 

Poligonu,  

g) niszczenie zieleni w tym m.in. drzew, krzewów, trawników, kwietników itp., 

h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Poligonu, 

i) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Uczestników, w szczególności w 

miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające 

funkcjonowanie Poligonu 

2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji na Poligonie przez osoby, które 

spożywały alkohol lub inne środki odrzucające przed wizytą w Centrum lub na jego terenie, 

niezależnie od ich ilości. Obsługa ma prawo zabronić wstępu osobom, u których istnieje 

podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

3. W przypadku zaistnienia wypadku na terenie Poligonu, wystąpienia sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu, każdy z Uczestników będący świadkiem powyższego, 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić personel. 

§ 5 

Korzystanie z atrakcji i urządzeń Poligonu 

1. Korzystanie z poszczególnych Atrakcji znajdujących się w Centrum jest możliwe po 

zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminach 

poszczególnych Atrakcji                                                                                                              

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub w regulaminach Atrakcji, 

personel uprawniony jest do określenia dodatkowych zasad korzystania z poszczególnych 

Atrakcji, jak również zachowania się na terenie Centrum, a Uczestnicy zobowiązani są do ich 

przestrzegania. 

3. Na terenie Poligonu zabronione jest korzystanie z Atrakcji i urządzeń niezgodnie z ich 

przeznaczeniem i regulaminami oraz zasadami użytkowania. 

4. Na terenie Poligonu zabronione jest wspinanie się oraz podchodzenie zbyt blisko atrakcji i 

urządzeń, z których korzystają inni Uczestnicy. 

5. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek personelu zarówno przed jak i w 

trakcie korzystania z poszczególnej atrakcji. W przypadku celowego ignorowania instrukcji 

użytkowania sprzętu lub korzystania z atrakcji, personel ma prawo wykluczyć taką osobę z 

terenu Poligonu. 

6. Uczestnicy korzystający z Atrakcji oświadczają, iż mają świadomość, iż podczas 

korzystania z Atrakcji dostępnych w Centrum, jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej 

dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Uczestnicy akceptując treść niniejszego 

regulaminu i podejmują to ryzyko wyłącznie na własna odpowiedzialność. 

7. Wnoszenie i korzystanie na terenie Centrum z własnego sprzętu sportowego i 

rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu Poligonu.           

§7 

Zasady odpowiedzialności na terenie Poligonu 



1. Ani właściciel Poligonu, ani jego personel nie odpowiada za mienie prywatne przyniesione 

i pozostawione na terenie Poligonu przez Uczestników, jak również za mienie zgubione na 

terenie. 

2. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub 

jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Poligonu ponoszą z tego tytułu 

odpowiedzialność cywilną i karną. W szczególności osoby, które dokonały zniszczenia lub 

uszkodzenia zobowiązane są do zapłaty kwoty wskazanej przez właściciela Poligonu tytułem 

naprawienia wyrządzonej szkody.  

3. Właściciel Poligonu oraz personel jest uprawniony do wyproszenia z terenu Uczestników, 

którzy przeszkadzają swoim zachowaniem innym osobom lub personelowi parku, używają 

infrastruktury, urządzeń i przedmiotów wbrew ich przeznaczeniu oraz wbrew instrukcjom, 

zaleceniom personelu, jak również w sposób sprzeczny z treścią regulaminu.  

4. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu 

Uczestników powstałe z ich winy lub wynikające z naruszenia postanowień niniejszego 

regulaminu lub regulaminu atrakcji i nieprzestrzegania postanowień w nich zawartych 

ponoszą wyłącznie Uczestnicy Poligonu dopuszczający się naruszeń oraz ich opiekunowie. 

5. Właściciel Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek 

czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były 

dostrzegalne pomimo należytej dbałości o stan Poligonu. 

6. Osobom, które wcześniej naruszyły niniejszy regulamin lub regulamin Atrakcji personel 

może odmówić wstępu na teren Poligonu. 

REGULAMIN WAŻNY OD 01.05.2016 

 


