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Par ki li no we AB lan dia
W Kro !cien ku nad Du naj cem i w Ry -
trze mo" na w# dro wa$ nad zie mi%
po sy ste mie plat form i lin roz pi# tych
mi# dzy drze wa mi i sztucz ny mi pa -
la mi. Przej !cie naj d&u" szy mi czer -
wo ny mi tra sa mi (po nad 350 m) kosz -
tu je 30 z&. Go !cie przed wej !ciem do -
sta j% sprz#t ase ku ra cyj ny (uprz# "e,
lon "e, ka ra bin ki, rol k#, kask). Po krót -
kim prze szko le niu po ko nu j% naj -
pierw dol ne sta cje tre nin go we, a na -
st#p nie wspi na j% si# na wy so ko !$ od
3 do 20 m. Nad ich bez pie cze' stwem
czu wa j% in struk to rzy.

Wi# kszy park li no wy znaj du je
si# w Ry trze ko &o Po pradz kie go Par -
ku Kra jo bra zo we go. Prze ci na ma -
low ni czy gór ski po tok. Na go !ci cze -
ka j% tu taj ta kie prze szko dy jak de -
sko rol ka, most ama zo' ski czy
szcz# ki, czy li dwie li ny pusz czo ne
mi# dzy dwo ma s&u pa mi, po &% czo -
ne lu( no zwi sa j% cy mi sznu ra mi.
)%cz na d&u go!$ tras wy no si pra wie
ki lo metr. Dla naj m&od szych wspi -
na czy przy go to wa no &a tw% 150-me -
tro w% !cie" k# z do mka mi na drze -
wach. Je !li kto! po trze bu je wi# -
kszej daw ki adre na li ny, mo "e sko -
czy$ 13 m w dó& na urz% dze niu spo -
wal nia j% cym Po wer FAN lub prze -
le cie$ 32 m nad urwi skiem na pie -
kiel nym wa ha dle. Bi le ty ul go we
kosz tu j% 26 z&.

Parki linowe Trollandia
w Zakopanem i Rzykach
Pod Gu ba &ów k% miesz cz% si# w&a !ci -
wie dwa par ki – du "y i mi ni. Wi# kszy
na 15 sta no wi skach ma ró" ne go ro -
dza ju mo sty, k&ad ki, bel ki, hu! taw ki

i siat ki. Po sia da trzy zja zdy, w tym eks -
tre mal nie szyb k% 50-me tro w% ty rol k#
za ko' czo n% sie ci% li no w% z ma te ra -
cem. Ba wi$ si# tu mo g% za rów no oso -
by do ro s&e, jak i dzie ci od pi% te go ro -
ku "y cia.

Go !cie przed wej !ciem na tra s# zo -
sta j% wy po sa "e ni w pro fe sjo nal ny
sprz#t ase ku ra cyj ny i prze szko le ni
z za sad po s&u gi wa nia si# nim. Na st#p -
nie po ko nu j% dwie dol ne sta cje tre nin -
go we za wie szo ne tu" nad zie mi%, by
pó( niej bez piecz nie po ru sza$ si# na
plat for mach za wie szo nych ju" na wy -
so ko !ci od 5 do 11 m. Bi let kosz tu je

30 z&, a dla osób po ni "ej 18. ro ku "y cia
25 z&.

Mi ni park li no wy sk&a da si# z o! miu
sta no wisk za wie szo nych na wy so ko -
!ci od pó& do 2 m, któ re zo sta &y przy -
go to wa ne dla naj mniej szych fa nów li -
no wych atrak cji. Dzie ci s% pod sta &%
opie k% in struk to rów, któ rzy po ma ga -
j% im w prze pi na niu i po ko ny wa niu
prze szkód (20 z&).

Po za ty mi atrak cja mi mo" na tu sko -
rzy sta$ z za j#$ or ga ni zo wa nych dla
grup pa in tbal lu, ja zdy na qua dach, sko -
ków z 12-me tro wej wie "y, !cian ki wspi -
na czko wej o ta kiej sa mej wy so ko !ci

oraz naj d&u" szej, bo a" 400-me tro wej
ty rol ki.

W Rzy kach ko &o An dry cho wa znaj -
du je si# mniej szy z par ków Trol lan dii,
rów nie" po dzie lo ny na dwie cz# !ci.
Du "y sk&a da si# z 26 prze szkód (35
i 30 z&). Do st#p ne s% rów nie" trzy do -
dat ko we atrak cje. Mo" na tu ko &y sa$
si# na 15-me tro wej pod nieb nej hu! -
taw ce, od da$ 15-me tro wy ha mo wa ny
skok wra "e' oraz zje cha$ 150-me tro -
w% ty rol k%.

Mi ni park li no wy Zo o lan dia two rz%
ko lo ro we prze szko dy li no we za wie -
szo ne po mi# dzy do mka mi za in sta lo -

wa ny mi na drze wach. Ase ku ra cj# sta -
no wi% siat ki za bez pie cza j% ce przed
upad kiem (do st#p ny dla dzie ci od trze -
cie go ro ku "y cia – 10 z&).

Kra kow ski Park Li no wy
Znaj du je si# w Py cho wi cach na ul. Wi -
d&a ko wej. Przej !cie 200-me tro wej tra -
sy za wie szo nej na wy so ko !ci od 5 do
9 m do star cza nie sa mo wi tych wra "e'
ka" de mu, kto cho$ raz sta nie na jed -
nej z plat form. *red ni czas przej !cia
ca &ej tra sy to od 40 do 60 mi nut i kosz -
tu je 30 z&. Bi let ul go wy to 25 z&, a po ko -
na nie par ku z in struk to rem 50 z&.

Park li no wy w My !le ni cach
– Za ra biu
Tra sa sk&a da si# z 10 prze szkód, ta kich
jak rów no wa" nia, kra tow ni ca, strze -
mio na, zjazd, ma& pi most, k&ad ki, bel -
ki, uszy li no we czy zja zdy na ty rol kach
(jed na ma 100 m). Przej !cie za bie ra
oko &o 30 mi nut i do st#p ne jest dla grup
do 20 osób. Park za pra sza do ro s&ych
i dzie ci. Te osta t nie mu sz% by$ jed nak
wy" sze ni" 1,40 m. Przej !cie kosz tu je
25, a z ul g% 20 z&.

Dwie Doliny Muszyna
– Wierchomla
Zaj mu je po wierz chni# ok. 200 m kw.,
ma 12 m wy so ko !ci. Sk&a da si# z 18 sta -
no wisk li no wych i 10-me tro wej !cian -
ki wspi na czko wej o sze ro ko !ci 3 m
i po wierz chni 42 m kw. Ru cho me dra -
bin ki i pa j# czy na do wspi na nia to tyl -
ko nie któ re ele men ty mia ste czka.
W je go sk&ad wcho dz% tak "e dwie krót -
kie ty rol ki (13 i 20 m), któ re s&u "% do
sa mo dziel ne go zej !cia zwie dza j% cych
na zie mi#. Park otwie ra ny jest na cy -
klicz ne im pre zy oraz na d&u gie we e -
ken dy. !

Mo! na spa"# z drze wa
Dra bin ki, skocz nie, wy rzut nie i zja zdy ty rol skie. W par kach li no wych mo! na kil ka na "cie me trów nad zie mi#
cho dzi$ po li nach i mie$ z te go fraj d% z odro bi n# dresz czy ku emo cji

Chcesz wzi"# udzia$ w zbój nic -
kim na pa dzie, wy pe$ ni# wo jen n" mi -
sj% czy na u czy# si% za cho wa& w sy -
tu a cjach za gro 'e nia 'y cia? Po wi nie -
ne!/po win na! za pi sa# si% do szko -
$y prze trwa nia.

Al pin Of fi ce & Al pin Ex pe dic
Wiel ka Wie!, Bia $y Ko! ció$ 144
tel. 12 419 00 06

Wi# kszo!$ firm do st#p nych na
ryn ku sku pia si# wo kó& im prez skie -
ro wa nych do osób w wie ku 25-40 lat,
któ re w pra cy sie dz% za biur kiem
i ma j% pie ni% dze na ten cel. Ta kie im -
pre zy od 10 lat or ga ni zu je Al pin Of -
fi ce & Al pin Ex pe dic, spe cja li zu j% ca
si# w wy ja zdach jed nod nio wych po
Ju rze Kra kow sko-Cz# sto chow skiej.
Oso by bio r% ce udzia& mu sz% nie tyl -
ko by$ przy go to wa ne na d&u" sze spa -
ce ry po Ju rze, ale li czy$ si# z mo" li -
wo !ci% wspi na czki na ska &y czy pe -
ne tra cji ja ski'. Do wy ko na nia s% te"
za da nia te re no we, w któ rych gru pa
szu ka pun któw orien ta cyj nych, by
w ko' cu tra fi$ do ce lu.

X-Te am Sport
No wy Targ, Ry nek 12
tel. 503 027 100

Or ga ni zu je wy ja zdy in te gra cyj -
ne w gor cza' skich cha tach. Im pre -
zy prze zna czo ne s% g&ów nie dla zor -
ga ni zo wa nych grup osób pra cu j% -
cych na co dzie' za biur kiem. Jed -
no ra zo wy wy jazd nie trwa d&u "ej ni"
trzy dni. Ty le wy star cza, by oso by
wy je" d"a j% ce mog &y od po cz%$ i po -
czu$ dresz czyk emo cji. – Za in te re -
so wa ni to g&ów nie m#" czy( ni. W za -
le" no !ci od mo" li wo !ci fi nan so wych

mo "e my roz wi n%$ sce na riusz im pre -
zy, do &% czy$ prze ja" d"ki na qua dach
czy sa mo cho da mi te re no wy mi – opi -
su je Ja kub Gi "yc ki z X-Te a mu.

Fir mo wym „da niem” jest jed nak
im pre za gó ral ska, któ r% za czy na zbój -
nic ki na pad, a po dro dze mo" na spró -
bo wa$ swo ich si& cho$ by w strze la niu
z &u ków. Wy ja zdy s% or ga ni zo wa ne dla
grup nie mniej szych ni" czte ry oso by.

Szko $a Gór ska S.C.
Msza na Gór na, (% to we 277
tel./faks 18 331 53 16

W in n% gru p# ce lu j% Te re sa Przy -
byl ska i Je rzy Su cho do &a, któ rzy pro -
wa dz% Szko &# Gór sk%. Su cho do &a od
10 lat pro wa dzi za j# cia z tech nik prze -
trwa nia dla dzie ci, w czym wy ko rzy -
stu je do !wiad cze nie ko man do sa. Ist -
nie j% ca od po nad ro ku szko &a m.in. ja -
ko pier wsza pro wa dzi &a obo zy sur vi -
va lo we w wa run kach zi mo wych, w któ -
rych ko rzy sta no je dy nie ze !pi wo rów.
– Raz zro bi li! my na wet szko le nie dla
spe cja li stów, któ rzy nie mie li przy so -
bie ni cze go oprócz mun du rów i pod -
sta wo we go sprz# tu – wspo mi na Su -
cho do &a. – Wi# kszo!$ osób tra fia do
nas nie przy pad ko wo, cz#!$ wra ca, by
do sko na li$ swo je umie j#t no !ci.

Do tych czas pro wa dzi& g&ów nie jed -
nod nio we za j# cia lub we e ken do we kur -
sy in struk tor skie. Od wrze! nia z Przy -
byl sk% pla nu j% roz sze rze nie dzia &al -
no !ci do ty god nio wych gór skich wy -
ja zdów kon nych. – Jest kil ka wer sji, ale
sk&a nia my si# ku prze ja zdom do miejsc
noc le gu, gdzie b# dzie my re a li zo wa$
za da nia. Dla po cz%t ku j% cych je( d(ców
pla nu je my za j# cia w stad ni nie – t&u -
ma czy Su cho do &a.

Na la to przy go to wy wa ne s% kur sy
wy cho dze nia z sy tu a cji bez po! red nie -
go za gro "e nia "y cia, w któ rych lu dzie
b# d% uczy$ si# ob ro ny przed ata ku j% -
cy mi zwie rz# ta mi, kl# ska mi na tu ral -
ny mi czy na past ni ka mi. Ele men tem
szko le' ma by$ mo wa cia &a i ne go cja -
cje, a prze zna czo ne ma j% by$ dla osób
pod ró "u j% cych sa mo lo ta mi, wy je" -
d"a j% cych na te re ny za gro "o ne lub
osób, któ re z po wo du po zy cji spo &ecz -
nej mo g% zo sta$ po rwa ne.

Ad ven tu re Sky
Kro !cien ko, ul. So bie skie go 3a
tel. 695 116 228

Jed n% z naj wi# kszych firm zaj mu -
j% cych si# or ga ni za cj% obo zów prze -
trwa nia jest Ad ven tu re Sky, któ ra na
ryn ku dzia &a od pi# ciu lat. Dzi# ki swo -
jej po zy cji go to wa jest na przy j# cie w&a -

!ci wie ka" dej gru py. – Czy to b# dzie
pi#$, czy pi#$ dzie si%t osób. Wszyst ko
za le "y od te go, do ja kie go stop nia b# -
d% chcia &y by$ w ten pro jekt za an ga -
"o wa ne – uwa "a Woj ciech Smo le'
z Ad ven tu re Sky.

Wi# kszo!$ obo zów mniej lub bar -
dziej przy po mi na te le wi zyj n% „Se lek -
cj#”, w któ rej uczest ni cy po dzie le ni
zo sta li na gru py i z ma p% czy GPS-em
szu ka li ko lej nych pun któw orien ta cyj -
nych. Na ko' cu cze ka ich mo" li wo!$...
przy go to wa nia so bie po si& ku i noc le -
gu. – Cho$ s% pod ob ser wa cj% in struk -
to rów, wszyst ko mu sz% osi% gn%$ sa -
mi. Sur vi val, jak sa ma na zwa wska zu -
je, mu si po le ga$ na pew nej wal ce
o prze trwa nie. Trud no to osi% gn%$, gdy
je ste! my wy po cz# ci i naj e dze ni – wy -
ja! nia Smo le'. !

SZY MON MO DE STO WICZ

Sur vi val, czy li zdaj eg za min z !y cia

Przy chodzeniu w parku linowym trzeba uwa'a#, ale pozytywnych wra'e& nie brakuje
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Survival to m.in. godziny m%cz"cych w%drówek z ci%'kim baga'em na plecach
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Sami zachowajmy
najwy"sz# staranno$%

SZY MON MO DE STO WICZ: W Pol sce co -
raz wi% cej firm ofe ru je us$u gi zwi" -
za ne z ry zy kiem. Kto jest od po wie -
dzial ny za bez pie cze& stwo klien tów?
DO MI NIK WOL SKI, PRAW NIK Z UNI -
WERSYTETU )L* SKIE GO SPE CJA LI ZU J* CY SI+
W PRA WIE TU RY STYCZ NYM: Ten prob lem
jest wa& ko wa ny od lat. Pod sta wo w%
spra w% jest od dzie le nie im prez tu ry -
stycz nych od resz ty. Tym pier wszym
jest wszyst ko, co obej mu je dwie us&u -
gi, któ re na le "% do tu ry stycz nych, np.
noc leg czy trans port. W ta kim przy -
pad ku od po wie dzial no!$ po no si or -
ga ni za tor, ale i je go ci#" ko cza sem
usta li$. Z za sa dy jest nim pod miot
sprze da j% cy im pre z#.
Czym si% to ró' ni od po je dyn czych
us$ug?

– Mó wi my o im pre zach o pod -
wy" szo nym stop niu ry zy ka. Je !li
nie wy st% pi któ ry! z ele men tów &a -
go dz% cych (dzia &a nie na w&as n% szko -
d#, si &a wy" sza lub dzia &a nie osób
trze cich), od po wie dzial no!$ jest pe& -
na. Po no si si# j% tak "e za pod wy ko -
naw ców. Zu pe& nie ina czej ma si# to
do wszel kie go ro dza ju par ków li no -
wych, któ re sprze da j% bi le ty wst# -
pu. Tam od po wie dzial no!$ jest opar -
ta o za sa dy ogól ne. Z re gu &y pod pi -
su je si# o!wiad cze nie, "e jest si# !wia -
do mym nie bez pie cze' stwa. Oczy -
wi !cie pa pier znie sie wszyst ko, a fak -
tycz nie by wa ró" nie. W pol skim pra -
wo daw stwie pa nu je za sa da pod wy" -
szo nej sta ran no !ci wy ko naw cy.
W Eu ro pie sta wia si# na mo del kon -
su men ta !wia do me go, któ ry mo "e
oce nia$ sto pie' ry zy ka. In ny mi s&o -
wy, po win ni! my sa mi za cho wa$ za -
sa dy pod wy" szo nej sta ran no !ci
o w&as ne zdro wie. !


