Park linowy z siatkami
Park linowy wzniesiony jest na drzewach i składa się z domków przesiadkowych połączonych
przeszkodami linowymi. Dostęp do trasy może być z różnych punktów np. drabinki dostępowe bądź
mała zapadnia. Powrót na dół prowadzi zjeżdżalnia bądź tyrolka. Park linowy nie ma wyznaczonego
kierunku poruszania się, dzieci mogą poruszać się w nim wg własnego namysłu.
Domki przesiadkowe stanowią proste zadaszone konstrukcje drewniane, w wolnych polach
zainstalowane są bariery zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
Przeszkody linowe stanowią najróżniejsze konstrukcje z lin, siatek i elementów drewnianych.
Przeszkody przeznaczone są do przezwyciężenia za pomocą przyporządkowanych elementów, do
ewentualnego zatrzymania upadku służą siatki ochronne zainstalowane po stronach przeszkody oraz
pod nią. Siatki asekuracyjne nie są przeznaczone na pierwszym miejscu do przepełzania, w przeciwnym
razie istnieje ryzyko ich szybkiego przetarcia . Dolna część niektórych przeszkód wykonana jest
z drewnianych desek lub stabilnej plandeki samochodowej – w takich przypadkach dolna część nadaje
się do chodzenia.1
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Przykładowe przeszkody
Rybacka – to przeszkoda stanowiąca drewnianą kładkę do chodzenia, na której wytworzono dwie fale
z lin i beleczek. Gość po kolei przepełza przez fale.
Trapezy – składają się z prawdziwych trapezów zawieszonych na pomocniczych linach bocznych. Gość
trzyma się lin bocznych, kładzie nogi na poszczególne, huśtające się trapezy, w ten sposób porusza się
do przodu.
Domino – to prosta przeszkoda z kładką drewnianą do chodzenia. Na przeszkodzę zainstalowane są
przegródki siatkowe, przez które należy przepełznąć, albo je podpełznąć.
Most – składa się z jednej liny do chodzenia i dwóch linii górnych służących jako oparcie dla rąk. Dolna
oraz górne liny są połączone w kilku punktach pętlami pomocniczymi.
Puszcza – to przeszkoda, przez którą gość musi się dosłownie przedrzeć na drugą stronę przez
mieszaninę lin i okrąglaków drewnianych.
Plandeka – dolną powierzchnię do chodzenia stanowi stabilna plandeka samochodowa, a do trzymania
się podczas chwiejnego kroku chodu służą boczne siatki ochronne.
Ścieżka z linami – ścieżka jest utworzona z okrąglaków na linach stalowych będących oparciem dla nóg,
zaś z góry zwisa kilka pętli pomocniczych – lian – będących oparciem dla rąk.1
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