
BRASILIANISCH - PORTUGIESISCH 

Regras do parque de cordas (arborismo) e aventuras Zurique – Kloten GmbH 

1. As regras do parque de cordas devem ser lidas e assinadas, antes da escalada, por todos os visitantes. 
2. Escalar no parque de cordas implica em riscos e dificuldades, portanto cada um é responsável pelos seus atos. 
3. O seguro é de responsabilidade de cada um. 
4. O parque de cordas está aberto aos visitantes a partir dos 4 anos de idade. Não são permitidas no parque 

pessoas que sofrem de doenças físicas ou mentais e que representem um perigo para si própria ou para a 
saúde e segurança das demais pessoas. É recusado o acesso ao parque de pessoas que se encontrem sob a 
influência de álcool, drogas ou medicamentos fortes. Ademais, pessoas com medo de altura não estão 
autorizadas a escalar. 

5. O cuidado com os próprios filhos deve ser feito da forma como explicado pelo instrutor ou como está escrito na 
página da internet ou na placa informativa. 

6. Os jovens de 16 e 17 anos devem informar seus guardiões legais ou responsáveis sobre os seus planos de visitar 
o parque de cordas. 

7. É proibido levar consigo no parque de cordas objetos como joias, telefones celulares, câmeras fotográficas etc. 
O uso desses objetos pode trazer riscos para você e para as outras pessoas. Além disso, fumar, comer e beber 
não são permitidos durante o trajeto. 

8. Pessoas com cabelos longos devem prendê-los. Não é permitido usar saias ou calçados abertos como, por 
exemplo, chinelos/havaianas. Roupas esportivas ou casuais e calçados bons como tênis adequados ou botas de 
caminhada são recomendáveis. 

9. Todo visitante a partir dos 6 anos de idade (crianças) devem participar de um ensino teórico e prático sobre 
segurança antes de realizar o trajeto mais fácil para a sua idade (crianças: amarelo; a partir dos 8 anos de idade: 
azul). As dúvidas devem ser esclarecidas por um instrutor do parque. 

10. Os visitantes devem observar uns aos outros. Por plataforma são permitidos, no máximo, 3 pessoas. Em cada 
elemento, no máximo, 1 pessoa. No ponto de partida são permitidas 10 pessoas. 

11. O equipamento alugado (cinto, luvas, cabos de roldana etc.) deve ser utilizado estritamente de acordo com as 
instruções de uso e diretrizes dadas. O material deve ser devolvido na bilheteria, de imediato, após o final da 
escalada. Qualquer dano detectado deve ser reportado aos funcionários do parque de cordas. No caso de tirar 
o equipamento durante o período no parque o mesmo deve ser checado novamente por um instrutor antes de 
ser utilizado novamente. Equipamentos pessoais/próprios não devem ser utilizados. 

12. É proibido pular na polia de cabo ou balançar nas cordas ao seu redor. 
13. Para proteger as árvores e suas raízes solicitamos que utilize apenas os caminhos indicados. 
14. Os visitantes que não agirem de acordo com as regras de segurança devem imediatamente entregar o seu 

equipamento. Nesse caso não será oferecido qualquer reembolso. 
15. No caso de fechamento do parque de cordas devido a forças maiores, como tempestade ou chuva forte, as 

instruções devem ser obedecidas. Nesse caso não será oferecido qualquer reembolso. 
16. O local de jurisdição é Kloten. 
17. O parque de cordas (arborismo) e aventuras Zurique - Kloten GmbH recusa toda e qualquer responsabilidade 

por danos em caso de negligência, fraude ou violação das regras. 
18. Ao assinar o instrumento representativo do acordo o visitante confirma e aceita as regras acima 

especificadas. 

Kloten, fevereiro de 2012 


