„ERDEI MAGASLATI KÖTÉLPÁLYÁK”
használatának szabályzata
1. A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó, minden tevékenységre nézve
elfogadja a park szabályait.
2. A kötélpályát mindenki saját felelősségére használja, melyről ennek tudatában a
parkba lépéskor nyilatkozatot köteles aláírni.
3. A kötélpályák területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos.
4. A mászó jegy megváltásával a következő kötélpálya szolgáltatások vehetők igénybe:
a felszerelések használata, a szakszerű öltöztetés, a biztonsági védőfelszerelések és
azok egyéni használatának ismertetése, oktatása, szükség esetén az animátori
segítség és mentés.
Biztosító felszerelés nélkül a pályára fölmenni tilos!
Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből
származó bárminemű kár a felszerelések használóját terheli!
5. Kizárólag a Római Kalandpark által biztosított (egyéni) felszerelés használható a park
területén, úgy, mint: beülő, sisak, kantárak, karabinerek, csiga. Minden elveszett és
sérült (nem rendeltetésszerűen használt) eszközt ki kell fizetni.
6. A kötélpályák használatának testmagassági korlátozása:
- a gyerek pálya csak 100-145 cm-es testmagasságig,
- a junior pálya 120 cm testmagasság felett,
- a felnőtt pályák 145 cm-es magasságtól használhatóak.
7. Minden résztvevő számára (korosztálytól és tudásszinttől függetlenül) kötelező a
gyakorló képzésen a biztosító eszközök biztonságos használatának elsajátítása, és a
biztonsági szabályok ismerete. A „GYAKORLÓ” pálya teljesítése után, minden
résztvevő saját felelősségére használhatja a pályákat.
8. A gyakorló pályán lévő eszközök használatát az oktatók értékelik és döntenek a
vendég pályahasználati alkalmasságáról. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a
biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyek részvételét a kalandpályán.
(Ebben az esetben a belépő árát visszafizetjük.)
9. A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező:
-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 ruházatban tárgyak, pl. mobil telefon, kulcs csak zárt zsebekben tartható! A
felszerelés használata előtt azt le kell ellenőriztetni az animátor személyzettel.
-a felszerelést tilos egymásnak kölcsön adni, egymással elcserélni.
-a résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartásáért és azért, hogy
megszakítás nélkül kapcsolódjanak a biztonsági drótkötelekhez. Az Önök
folyamatos biztonsága érdekében a karabinert állandóan a biztosító
drótkötélhez (csúszó pályánál sárga jel, egyéb akadályoknál zöld jel) kell
kapcsolni! A saját biztonságuk érdekében folyamatosan ellenőrizzék a felszerelést
és a biztosító eszközök bezárt állapotát.

Biztosítás nélkül a pályán tartózkodni tilos és életveszélyes!
-a csigát a lecsúszó drótkötélre (sárga színnel jelzett) csak akkor lehet föltenni,
ha az előző csúszó személy már leérkezve megállt és lecsatolt a csúszó
pályáról. A lecsúszó kötél alá is csak akkor lehet belépni.
A lecsúszó pályákon a csúszás csak akkor kezdhető meg, ha meggyőződtünk
róla, hogy a pálya szabad. Ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos!
Lecsúszás esetén csak a beülő kantárjait egyben, illetve a lecsúszó csiga házát
szabad fogni! A csiga elé vagy mögé a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan
tilos! A narancssárga kötelekbe (kantárokba) kell kapaszkodni!
Amennyiben nem használja a csigát, mert nem kell az akadályhoz, akkor azt a
beülőhöz kell csatolni annak karabinerével. A csigát a lecsúszó pályán kívül
használni tilos!
-a felszerelésekbe beleugrani, a biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos! A
biztosító karabiner nem kerülhet vállmagasság alá!
-akadályonként maximum 1 fő (résztvevő), platformonként maximum 3 fő résztvevő
tartózkodhat egy időben. A biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani.
-a pályák több irányúak, nincs kötelező haladási irány.
-a pályáról leugrani tilos!
-probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén azt jelezzék az üzemeltető
személyzetnek, akik gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.
10. Egyéb kitételek:
-minden résztvevő nyilatkozik, hogy nem áll alkoholos, (másnapos), drogos,
gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes és ártalmas lehet az éberségre. A
játékok csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak.
-tilos köveket dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet.
hangoskodás, kiabálás kerülendő!
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-a pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva megszakíthatják,
leállíthatják a kalandpark (vagy valamely pálya) üzemelését.
-esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a kalandpálya biztonsági okokból
lezárásra kerülhet.
A biztonsági szabályok megszegése és a nem megfelelő viselkedés a résztvevő
azonnali kizárását vonja maga után!

Élményekben gazdag, jó szórakozást kíván a Római Kalandpark
vezetősége!

