SCHWEDISCH
Reglement för Linbane- & Äventyrspark Zürich – Kloten GmbH
1. Varje besökare måste läsa igenom Reglementet för linbane-parken innan klättring påbörjas och
bekräfta med en signatur.
2. Utnyttjandet av Linbane-parken innebär risker och sker på egen risk.
3. Kunden ansvarar själv för sin försäkring.
4. Linbane-parken är tillgänglig för alla besökare från 4 år, förutsatt att de inte har en sjukdom eller
mentalt- eller fysiskt funktionshinder som kan utgöra en fara för sin egen- eller andras hälsa.
Personer som är under påverkan av alkohol, droger eller stark medicinering eller lätt känsliga för
yrsel är inte tillåtna i linbane-parken.
5. Tillsyn av barn "från marken", "i sällskap", etc. beroende på ålder, måste utföras enligt
riktlinjerna.
6. För 16/17 årige ungdomar krävs att de i förväg informerar sina förälder eller vårdnadshavare om
besöket i linbane-parken.
7. I linbane-parken får inga föremål medtages som kan utgöra fara för användarna själva eller för
personer på marken (smycken, mobiltelefoner, kameror, etc.). Rökning och förtäring i
höghöjdsbanorna är förbjuden.
8. Långt hår måste knytas ihop. Kjolar och öppna skor är inte tillåtna. Utomhuskläder och stadiga
skor krävs.
9. Alla besökare från 6 års ålder måste först delta i den teoretiska och praktiska
säkerhetsinstruktionen innan de får påbörja en bana med den lägsta svårighetsgraden i sin
kategori (Barn: gul + från 8 årig: blå). Om besökaren känner ovisshet kring instruktionerna,
ansvarar han/hon själv för klargörande av frågor.
10. Besökarna måste kontrollera varandra. Per plattform är högst 3 personer tillåtna. På varje
del-parcours högst 1 person. Vid de start-plattformar högst 10 personer.
11. Den hyrda utrustningen (sele, karbin, handskar, etc.) måste användas helt i enlighet med
direktiven / instruktioner och efter användning självmant lämnas tillbaka. Om utrustningen tas
av under klättringen måste den inspekteras av en instruktör innan man fortsätter klättringen.
Eventuella skador på utrustning eller fall i bältet måste anmälas vid tillbakakomst. Utrustningen
får inte direkt ges vidare till nästa besökare. Egen utrustning får inte användas.
12. Det är förbjudet att hoppa in i karbinen. Kraftigt gungande är förbjuden.
13. För att skydda träden och deras rotsystem, ombedds man använda de officiella skogsstigar eller
särskilt markerade "Wegli".
14. Alla instruktioner och beslut av instruktörer är bindande. För brott eller överträdelse av
säkerhetsföreskrifter, måste besökaren lämna sin utrustning omedelbart, även om det är i förtid.
En partiell återbetalning av biljettpriset är utesluten.
15. Om parken måste stängas på grund av ´"force majeure", till exempel oväder eller storm, sker
ingen återbetalning.
16. Jurisdiktion Kloten.
17. Vid överträdelse av reglerna avvisar Linbane- & Äventyrsparken Zürich - Kloten GmbH allt ansvar.
18. Genom att underteckna anmälningsblanketten bekräftas erkännandet av de ovan nämnda
villkoren.
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