REGLEMENT
AVENTURENPARK GORDOLA

Belangrijk
Om optimaal van deze beleving te genieten, waarschuwen we u van te voren dit reglement goed te lezen, dit in belang van
u eigen veiligheid. Als u zich op een bepaalde hoogte bevindt en u verplaatst zich van de ene boom naar de andere, kan
dat risico’s met zich meebrengen.
Daarom raden we u dringend aan de volgende regels en aanbevelingen in acht te nemen.
1.

2.

3.

4.

Men moet lichamelijk in goede conditie verkeren, geen hartpatient zijn en geen middelen ingenomen hebben die het
gedrag negatief kunnen beinvloeden (alcohol, drugs, medicijnen,enz.). Men moet in goede psychische toestand
verkeren (om paniekaanvallen te voorkomen) en geen last hebben van hoogtevrees.
Men volgt eerst de verplichte inleidingscursus (briefing) die adviseert over de conditie, het gebruik van de installaties
en over de te gebruiken techniek. Neem altijd de schriftelijke veiligheidsregels in acht en let vooral op de dubbele
veiligheidsverankering. Het is verplicht permanent aan de veiligheidskabel verankerd te zijn. In elk spel mag per
keer slechts één enkel persoon binnentreden en op elk platform zich maximaal 3 personen bevinden.
Gebruik nauwgezet de individuale veiligheidsuitrusting die u is overhandigd bij de betaling van het toegangsbewijs.
Draag geschikte kleding voor deze aktiviteit (draag vooral sportschoenen). Bind lang haar vast met een elastiek en
verwijder alle accessoires waarmee u ergens aan kan blijven haken (sjaal, capuchon, oorbellen, enz.), vermijd om
waardevolle dingen bij u te hebben (bril, kettingen, sleutels,enz.) en in het algemeen alles wat zou kunnen vallen tijdens
de acties tussen de bomen.
Aarzel niet om advies te vragen, eventele moeilijkheden door te geven, of in welk moment dan ook onze hulp of
tussenkomst te vragen. Ons devies is: informatie, surveillance en hulpverlening.

Wie deze risicovolle activiteit beoefend:
1.

2.

Machtigt ons om:
- Het parcours te sluiten in geval van slechte meteorologische weersomstandigheden.
- Toegang te weigeren aan personen die met hun gedrag zichzelf of anderen in gevaar brengen, (b.v: het niet in acht
nemen van de regels en de veiligheidsopdrachten), het niet in acht nemen van onze opmerkingen. In dit geval heeft
men geen enkele recht op vergoeding.
- Toegang te weigeren aan personen die volgens ons niet voldoen aan de vereiste lichamelijke en psychische eisen.
In geval van ongevallen veroorzaakt door uw nalatigheid, of door het niet opvolgen van de veiligheidsregels heeft het
avonturenpark van Gordola geen enkele aansprakelijkheid; evenmin voor het verlies of breuk van persoonlijke
eigendommen, of in het algemeen voor welke reden dan ook.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.
Rekening houdend met de preciese opgave van deze activiteit:
1.

Het betreden van het parcours is gelimiteerd aan de openingstijden en gereserveerd aan klanten die in het bezit zijn
van een betaald en geldig toegangs bewijs.
2.
Het gele parcours is uitsluitend toegestaan aan kinderen die langer zijn dan 1.20 m. en zich onder verplicht toezicht
bevinden van een verantwoordelijk volwassene.
3.
Het groene un blauwe parcours is alleen toegestaan aan personen langer dan 1.40 m. (op het parcours zijn kinderen
verplicht onder toezicht te staan van een volwassene) 1 volwassene voor 2 minderjarige.
4.
Alle andere trajecten of parcours zijn gereserveerd voor personen groter dan 1.50 m en mogen het gewicht van 130 kg
niet overschrijden.
5.
Men wijst er nogmaals op dat het deelnemen van minderjarigen alleen mag geschieden met toestemming van de
desbetreffende ouders. Deze minderjarigen mogen begeleid of onder toezicht deelnemen aan het parcours.
6.
Voor groepen, schoolklassen e.d. geldt de regel dat de verantwoordelijkheid altijd voor de desbetreffende
organisator is.
7.
Alle personen die zich op het parcours bevinden, moeten duidelijk zichtbaar de armband dragen als bewijs van
toegang.
8.
Het is ten sterkste af te raden te wandelen onder het te spelen spel of om zich onder de platformen op te houden.
9.
Het is absuluut verboden het terrein van het park te verlaten in het bezit van de veiligheidsuitrusting.
10. De veiligheidsuitrusting is u gegeven voor de tijdsduur van 2 1/2 uur. Voor elke verlenging van een uur wordt Fr 6.(Euro 4.-). in rekening gebracht.

Met de aankoop van uw armband, bevestigt u op de hoogte te zijn van dit reglement en
dat u het volledig accepteert.

