Regulamin imprezy „OFCA Slackline”
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, ustanawia się niniejszy regulamin
(zwany dalej: „Regulaminem”), o następującej treści:
1. Regulamin, wydany przez organizatora imprezy tj. przez „Fundację OFCA” z siedzibą
ul. Sejmowa 1/5, 56-400 Oleśnica, KRS 559954, NIP 9112010907 (zwanego dalej:
„Organizatorem”),
dotyczy imprezy „OFCA Slackline”, która odbędzie się w dniach od 11 do 13 sierpnia
2017 roku w Oleśnicy w ramach „Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo Artystycznego”
(zwanego dalej „Festiwalem OFCA”).
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się osób w niej uczestniczących.
2. Udział w OFCA Slackline mogą wziąć osoby pełnoletnie z doświadczeniem w zakresie
slackline (zwane dalej „Uczestnikiem”). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział
w OFCA Slackline tylko pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody od opiekuna
prawnego na wzorze Organizatora. Osoby poniżej 16 roku życia nie mają wstępu na
taśmy highline i waterline.
3. Koniecznymi warunkami wzięcia udziału w OFCA Slackline jest: zaakceptowanie
regulaminu przez Uczestnika, podpisanie przez Niego dostarczonego przez Organizatora
oświadczenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
4. Uiszczenie opłaty wpisowej zapewnia każdemu Uczestnikowi: nieograniczony dostęp do
wszystkich taśm na OFCA Slackline: highline, waterline jeśli zostanie rozwieszona oraz
miasteczka slackline. W opłatę za OFCA Slackline wliczony jest również nocleg na polu
namiotowym w okresie 10-14.08.2017r..
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zadeklarowanych przez
Uczestnika oraz w przypadku podania przez Niego nieprawdziwych informacji - do
niedopuszczenia jego udziału w OFCA Slackline. Organizator może ponadto wykluczyć
Uczestnika z OFCA Slackline, gdy Uczestnik swoim zachowaniem będzie stwarzał
zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego lub innych osób, bądź też zakłócał przebieg
Festiwalu OFCA.
6. Uczestnik deklarując udział w OFCA Slackline ponosi pełną odpowiedzialność za urazy,
szkody materialne i niematerialne wynikłe z jego uczestnictwa w OFCA Slackline.
7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też
uszczerbek na zdrowiu wyrządzone przez Uczestnika lub jakie mogą powstać w związku
z jego uczestnictwem w OFCA Slackline zarówno wobec Uczestnika jak i osób trzecich.
Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika.
8. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator, którego głos jest
decydujący.
9. OFCA Slackline odbywa się na specjalnie przygotowanych oraz zabezpieczonych taśmach
przez wyznaczone i odpowiednio przygotowane do tego osoby, posiadające stosowne
uprawnienia.
10. Uczestnik, aby wejść na highline, musi posiadać własną uprząż wspinaczkową. Uprząż
musi posiadać odpowiednie certyfikaty (CE dla PPE, UIAA), a także oznaczenia
(producent, data produkcji, numer seryjny). Powyższy sprzęt musi być w dobrym stanie
technicznym. W przypadku gdy sprzęt nie spełnia określonych wymagań lub upłynęła

jego data ważności - nie może zostać użyty. Pełną odpowiedzialność za sprawność
sprzętu ponosi Uczestnik.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania sprzętu tj. może przeprowadzać
wyrywkowe kontrole przez osobę do tego uprawnioną. Osoba uprawniona ma prawo
niedopuszczenia do użytku sprzętu, który nie spełnia określonych wymagań.
12. Uczestnik może wejść na taśmę highline wyłącznie w obecności osoby uprawnionej
z firmy wysokościowej. Wejście jest możliwe po skontrolowaniu uprzęży Uczestnika
przez osobę uprawnioną. Osoba uprawniona sprawdza stan techniczny samego highline,
uprzęży Uczestnika oraz sposób zamocowania uprzęży do lonży asekuracyjnej.
13. Uczestnik może wykonywać manewr wstawania (np. ‘chongo start’) wyłącznie w miejscu
do tego wyznaczonym, tj. za kolorowym znacznikiem umieszczonym na taśmie. Znacznik
określa bezpieczną odległość od konstrukcji budynku. Absolutnie zabronione jest
wykonywanie stojącego startu z konstrukcji budynku przed takim znacznikiem. Podczas
wchodzenia z powrotem na highline zabrania się używania do tego elewacji budynku Uczestnik nie może dotykać elewacji budynku. Manewr wchodzenia na highline po
wcześniejszym odpadnięciu może odbywać się tylko i wyłącznie przy pomocy lonży
asekuracyjnej, a od Uczestnika oczekuje się znajomość tej techniki.
14. Zaleca się, by Uczestnik zaopatrzył się w odpowiedni ubiór ochronny do części highline
(długie spodnie, rękawiczki oraz koszulka z długim rękawem). Nie jest to obowiązkowe,
lecz nie posiadanie tego ubioru może wiązać się z drobnymi urazami (jak np. otarcia,
siniaki, nacięcia), za które w pełni odpowiada Uczestnik.
15. Zabrania się noszenia czy też używania jakichkolwiek ostrych lub spiczastych obiektów,
które mogą spowodować częściową lub pełną awarię sprzętu zabezpieczającego
Uczestnika (jakikolwiek element układu highline, lonży czy też uprzęży Uczestnika).
16. Zabrania się przy wejściu na taśmę posiadania przy sobie przedmiotów, które mogłyby
spaść i stworzyć zagrożenie dla osób i pojazdów przebywających w pobliżu (np. portfel,
telefon, klucze, itp.). Kamerki czy aparaty muszą mieć własną lonżę.
17. Wyłączną dopuszczalną formą asekuracji na highline jest uprząż z lonżą.
18. Uczestnicy mają prawo przebywania na terenie miejsc przeznaczonych na highline tylko
w oficjalnie wyznaczonych godzinach i tylko pod nadzorem osób uprawnionych.
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w systemach mocowania taśm. Jeśli
istnieje potrzeba naprężenia bardziej jednego z highline, czy inna poprawka techniczna,
należy zgłosić to do obsługi z firmy wysokościowej.
19. Uczestnicy mogą poruszać się w budynkach przeznaczonych na część highline tylko
w wyznaczonych miejscach - oznaczonych strzałkami. Należy korzystać wyłącznie
z oznakowanych wejść ewakuacyjnych. Kategorycznie zabrania się wchodzenia do
pomieszczeń nieoznakowanych bądź wychodzenia na taśmy z nieautoryzowanych okien
czy przejść. Jakiekolwiek uszkodzenia wewnątrz pomieszczeń, elewacji lub innego
elementu budynku będą skutkowały usunięciem z festiwalu oraz grzywną równą
wartości wyrządzonych szkód.
20. Miasteczko slackline mieści się na terenie pola namiotowego. Z miasteczka slackline
mogą korzystać tylko i wyłącznie uczestnicy OFCA Slackline.
21. Uczestnicy korzystają z highline, waterline oraz miasteczka slackline na własną
odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne
i niematerialne wyrządzone sobie lub innym osobom.
22. Miasteczko Slackline zostanie przygotowane i zabezpieczone w odpowiedni sposób
przez obsługę OFCA Slackline. Uczestnik Festiwalu nie może w żaden sposób ingerować

w sposób rozłożenia i stan poszczególnych taśm, jak również montażu własnego sprzętu
bez wcześniejszej konsultacji i zgody otrzymanej od Organizatora.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, który korzysta z miasteczka
slackline, highline i waterline pod wpływem alkoholu lub innych substancji
odurzających.
24. Uczestnicy waterline mogą korzystać z taśm na własną odpowiedzialność pod
warunkiem, że osoby te potrafią pływać. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo
Uczestników przebywających w wodzie.
25. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zapisami
niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na terenie Miasteczka
Slackline ani innej przestrzeni festiwalowej.

