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Osoby odwiedzające Ścieżkę w koronach drzew proszone są o przestrzeganie następujących zasad:
•
•
•
•
•
•

Korzystanie z całego obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność.
Wstęp na teren obiektu jest dozwolony z ważnym biletem wstępu, tylko w godzinach otwarcia. Wraz z zakupem biletu wstępu akceptują
Państwo postanowienia niniejszego regulaminu. Wejście oraz przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.
Wstęp dla dzieci poniżej 14 roku życia jest dozwolony tylko pod opieką osoby dorosłej. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
ponoszą osoby dorosłe. Osoby towarzyszące małoletnim są zobowiązane do pełnienia nadzoru nad podopiecznymi.
Na terenie całego obiektu oraz na całej kładce Ścieżki w koronach drzew przez okrągły rok obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
papierosów oraz rozpalania ognia.
W przypadku nagłej zmiany pogody (np. burza, grad, wichura, gradobicie) należy postępować zgodnie z wytycznymi personelu i na
żądanie natychmiast opuścić Ścieżkę w koronach drzew oraz wieżę widokową.
W przypadku, gdy obiekt posiada zjeżdżalnię: zjeżdżalnia stanowi dodatkową atrakcję Ścieżki w koronach drzew i wymaga osobnej
opłaty w kasie lub w bramce, znajdującej się przy zjeżdżalni. Godziny otwarcia zjeżdżalni mogą się różnić od godzin otwarcia szlaku.
W przypadku deszczu lub wysokiej wilgotności powietrza zjeżdżalnia pozostaje lub może zostać czasowo zamknięta. Korzystanie ze
zjeżdżalni z własną matą dozwolone jest dla osób powyżej 6 roku życia i odbywa się na własną odpowiedzialność. Zjeżdżanie dozwolone
jest tylko z matą przystosowaną do zjeżdżania, przy czym na jedną matę może przypadać maksymalnie jedna osoba powyżej 6 roku
życia. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą zjechać bezpłatnie tylko pod opieką osoby dorosłej. Ze względów bezpieczeństwa z atrakcji nie
mogą korzystać osoby ze stymulatorem serca, kobiety w ciąży oraz osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zabrania się:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzania zwierząt na Ścieżkę w koronach drzew.
Wstępu na teren obiektu w rolkach, butach narciarskich, wjazdu hulajnogami, rowerami itp.
Wstępu do pomieszczeń lub obszarów nieprzeznaczonych dla Zwiedzających.
Dźwigania osób na barkach.
Wychylania się przez bariery oraz zrzucania wszelkich przedmiotów ze Ścieżki lub wieży widokowej.
Wyrzucania odpadów poza wyznaczonymi do tego celu miejscami.
Wstępu na teren obiektu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na miejscu.
Wnoszenia broni lub przedmiotów, mogących służyć jako broń.

Uwaga:
•
•

•
•

•

•

•

•

Na mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni, na Ścieżce i trasach bocznych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
Kasa biletowa, wieża widokowa i obszar wyjścia są monitorowane przez system kamer. Nagrania wideo będą wykorzystane wyłącznie
w wypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia rzeczy wartościowych odwiedzających lub obsługi, ewentualnie w wyniku podobnego
zdarzenia, mającego miejsce na terenie obiektu. W takim przypadku materiał filmowy zostanie przekazany odpowiednim służbom.
Pracownicy Administratora, w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem lub naruszenia przepisów (w tym niniejszego
regulaminu) mają prawo osoby, których to dotyczy wydalić z obiektu i wnieść przeciwko nim oskarżenie o popełnieniu przestępstwa.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (DS-GVO). Prosimy o
zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat DSGVO i
praw osoby, której dane dotyczą, można znaleźć na stronach www.datenschutz.de i www.bfdi.bund.de.
Wszelkiego rodzaju nagrywanie dźwiękowe, filmowe, wideo oraz zdjęcia są dozwolone wyłącznie do celów prywatnych (pamiątkowych)
oraz redakcyjnych, bezpośrednio związanych ze Ścieżką w koronach drzew lub Erlebnis Akademie AG. W przypadku zdjęć
komercyjnych, filmów i nagrań audio wymagana jest pisemna zgoda Erlebnis Akademie AG. Prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym
działem prasowym (info@eak-ag.de; Betreff: Presseanfrage). Komercyjne wykorzystanie wszelkich nagrań dźwiękowych, filmowych,
fotograficznych i wideo bez uprzedniej zgody jest zabronione. Naruszenia mogą skutkować roszczeniami o odszkodowanie.
W przypadku nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo oraz zdjęć wykonanych w imieniu lub za zgodą Administratora, Gość może
pojawić się jako część nagrania dźwiękowego, filmowego, fotograficznego i wideo. Zwiedzający bezwarunkowo wyraża zgodę na
nieograniczone wykorzystanie tych nagrań pod względem treści, czasu i przestrzeni. Nie uprawnia to osoby zainteresowanej do żadnych
roszczeń, również tych związanych z wynagrodzeniem.
Wraz z zakupem biletu wstępu lub zwiedzaniem trasy Ścieżki w koronach drzew, Zwiedzający wyraża zgodę na to, aby Erlebnis
Akademie AG lub osoby trzecie działające na jej zlecenie i z jej upoważnienia, dokonywały nagrań dźwiękowych, filmowych,
fotograficznych i wideo, rejestrując Zwiedzającego jako gościa, powielały je i wykorzystywały bez ograniczeń co do treści, czasu i
miejsca. Nie uprawnia to Zwiedzającego do żadnych roszczeń, w tym również finansowych.
Przy zakupie biletu lub zwiedzaniu Ścieżki w koronach drzew, Zdwiedzający jest świadomy, że zarówno na trasie, jak i przynależnym
terenie inne osoby mogą dokonywać nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo oraz zdjęć, które umożliwiają rozpoznanie Zdwiedzającego
jako gościa trasy. Erlebnis Akademie AG nie ponosi odpowiedzialności za takie nagrania; dotyczy to w szczególności sytuacji, w której są
one publicznie dostępne w internecie (np. na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook itp.). Wszelkie prawa osoby
zainteresowanej wobec osób trzecich, które dokonały i/lub udostępniły te materiały publicznie są bezpodstawne.

Każdy Użytkownik, przed wejściem na Ścieżkę w koronach drzew, zobowiązany jest do
zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania postanowień w nim zawartych.
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