MISKOLC VÁROSI KALANDPARK
„Erdei magaslati kötélpálya”
használatának szabályzata

Az „ERDEI MAGASLATI KÖTÉLPÁLYÁK”
használatának szabályzata
1. A pályák területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos.
2. A belépőjegy befizetésével a következő szolgáltatások a felszerelések használata, a
biztonsági védőfelszerelések és azok egyéni használatának ismertetése (oktatása), a
szakképzett segítők állandó figyelme alatt.
Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből
származó kár a játékot és a felszerelések használóját terheli!
3. A kalandpályát mindenki a saját felelősségére használja, melynél a használat előtt –
annak tudatában- nyilatkozatot köteles aláírni.
4. Nyitva áll
- Egyénileg és csoportosan érkező felnőttek számára
- A gyerek pályák csak 140 cm-es testmagasságig
- A felnőtt pályák 140 cm-es magasságtól használhatóak
Mindezek kizárólagosan szakképzett felügyelők figyelme (felügyelete) alatt
A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen teljesen elfogadja
a park szabályait. Ez minden tevékenységre érvényes.
5. Kizárólag a Kalandpark által biztosított (egyéni) felszerelés használható a park
területén, úgy mint: beülők, sisakok, kötelek, kantárak, karabinerek, csigák. Minden
elveszett és sérült (nem rendeltetésszerűen használt) eszközt ki kell fizetni.
6. Biztosító fölszerelés nélkül a pályára fölmenni tilos!
7. Minden résztvevő számára (korosztálytól és tudásszinttől függetlenül) kötelező a
gyakorló képzésen a biztosító eszközök biztonságos használatának elsajátítása, és a
biztonsági szabályok ismerete.
8. A gyakorlás során csak a biztonsági technikai eszközök megfelelő kezelésének
elsajátítása után mehet a pályákra. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a
biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyeknek a részvételt a pályán. A
gyakorló pályán lévő eszközök használatát az oktatók értékelik és döntenek a vendég
pályahasználati alkalmasságáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy aki ennek
nem felel meg, nem használhatja a kalandpark pályáit. (Természetesen ebben az
esetben a részvételi díjat visszafizetjük)
A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező:
9. A pályák használata előtt a ruházatot el kell rendezni (az ne lógjon), a hosszú hajat
össze kell fogni és az ékszereket (gyűrű, karkötő, nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra) le
kell venni. A gyűrű különösen veszélyes lehet! A zsebekben tárgyak, pl. mobil
telefon csak annak kiesésének megakadályozása esetén tartható!
10. A felszerelés használata előtt azt le kell ellenőriztetni az animátor személyzettel.
11. A „beavató óra” /képzés/ kötelező (gyakorló pálya)
12. Minden beülőt, amit a vendégek használnak, nem adhatnak kölcsön, és nem
cserélhetik el másokkal
13. Mielőtt a vendég elkezdi a pályát (pályára lépés előtt) minden alkalommal szükséges
szólni az „animátornak”
14. Az Ön folyamatos biztonsága érdekében a karabinert állandóan biztosító drótkötélhez
(zöld és kék - lecsúszó pálya - jel) kell kapcsolni! Biztosítás nélkül tartózkodni tilos
és életveszélyes a apályán!
15. A csigát a lecsúszó kötélre (kék színnel jelzett) csak akkor lehet föltenni, ha az
előző csúszó személy már leérkezve megállt. A csúszó kötél alá is csak akkor
lehet belépni.
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16. A lecsúszó pályákon a csúszás csak akkor kezdhető meg, ha az szabad és arról
meggyőződtünk. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos!
17. Lecsúszás esetén csak annak hevederét, vagy a lecsúszó csiga házát szabad fogni!
A csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos!
18. Amennyiben nem használja a csigát, nem kell az akadályhoz, akkor azt a beülőhöz
kell kapcsolni (csatolni) annak karabinerével
19. A felszerelésekbe beleugrani, a biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos! A
biztosító karabínerünk nem kerülhet vállmagasság alá!
20. A „GYAKORLÓ”, próba pályagyakorlás után, minden résztvevő saját felelősségével
gyakorlás után használhatja a pályákat.
21. A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartására, nevezetesen ez azt
jelenti, hogy állandóan (mindig) kapcsolódnak a biztonsági drótkötelekhez.
22. Akadályonként maximum 1 fő (résztvevő), platformonként maximum 2 fő résztvevő
tartózkodhat egy időben. A biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani.
23. A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani tilos!
24. Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén azt jelezzék az üzemeltető
személyzetnek, akik gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.
25. Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ezáltal veszélybe sodorja a többi
résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát) automatikusan kizárja magát.
26. A játékok csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak.
27. A pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva félbeszakíthatják,
leállíthatják a kalandpark (vagy valamely pálya) üzemelését.
28. Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból
lezárásra kerülhet.
29. A saját biztonságuk érdekében folyamatosan ellenőrizzék a felszerelést és a biztosító
eszközök bezárt állapotát.
Egyéb kitételek
30. Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ezáltal veszélybe sodorja a többi
résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát) automatikusan kizárja magát.
31. Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem áll alkoholos, drogos, gyógyszeres
befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az éberségre.
32. Tilos köveket dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet.
33. Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás.
34. A látogatóknak (hozzátartozók, vendégek) csak a gyalogösvényeken (gyalogút)
közlekedhetnek, a gyerekeknek csak felnőtt hozzátartozó felelősségére (kíséretével)
tartózkodhatnak a parkban.
35. A park területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
36. A hangoskodás, kiabálás kerülendő!
37. Minden résztvevő kötelezi magát, hogy nem vesz részt (nem áll) alkoholos, drogos,
gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az éberségre.

A biztonsági szabályok megszegése és a nem megfelelő
viselkedés a résztvevő kizárását vonja maga után!

Élményekben gazdag jó szórakozást kíván az
SPORTÚSZODA KALANDPARK vezetősége!
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