TÜRKISCH
Zürich Kloten Gmbh Halat ve Macera Parki Ziyaretci Yönetmeligi
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Halat Parkı kurallarını her ziyaretçi tırmanmaya başlamadan önce okumali ve imzalamalidir.
Halat Parkı kullanımı riskler barındırmkta olup ziyaretciler bu riskleri kabul etmis ayilirlar.
Olabilecek kazalara karsi Sigorta müşterinin kendi sorumlulugudur.
Halat Parkını ziyarete gelen 4 yaşını doldurmuş her ziyaretçiye açıktir. Herhangi bir hastalık,
zihinsel yada fiziksel sorunu olan, yürürken kendi veya diğer kişilerin sağlığından sorumlu
tutulmayacak kisiler ve alkol, uyuşturucu veya güçlü uyuşturucu etkisi yaratan ilaç kullananlar
veya şiddetli baş dönmesinden muzdarip kişiler Halat Parkina giremezler.
Çocuklarin gözetimi yerden refakatci esliginde yasina uygun olarak yapilmalidir.
16/17 yaşında genç insanlar Halat Parkı ziyaretini velilerine bilgilendirmek zorundadir.
Halat Parkında kendiniz veya yerde bulunan insanlar için tehlike temsil edebilecek hiçbir öğe
(mücevher, cep Telefonu, Kameralar, vb)tasinamaz. Sigara, Yemek ve İçmek yasaktır
Uzun saç bağlı olmalıdır. Etek ve açık Ayakkabılara izin verilmez. Acik hava kiyafetleri ve sağlam
ayakkabı gereklidir.
6 yaş ve üstü tüm ziyaretçiler önce kendi kategorisinde en hafif zorluklta (çocuklar: sarı, 8yaş:
mavi) teorik ve pratik güvenlik egitimine katılmak zorundadir.Egitimde nlasilmayan konular
ziyaretci tarafindan bildirilmeli ve aciklanmalidir.
Park ziyaretçileri birbirlerini kontrol etmekle yükümlüdürler.Her platformda en fazla 3 kişi
bulunabilir.Bir oyunda en fazla 1 kisi olabilir.Başlangıç platformları üzerinde en fazla 10 kişinin
bulunmasına izin verilir.
Kiralık ekipman (emniyet kemeri, kasnak, eldiven vb.) kullanımı kesinlikle direktifler/ talimatlara
uygun olarak olmalıdır, kullanım süresi sonrası geri getirilmelidir. Ekipman tırmanış sırasında
çıkarıldığında Halat Parkı eğitmeni tarafından kontrol edilmelidir Ekipman ve halatlardaki her
hasar iade esnasinda bildirilmelidir.. Ekipman doğrudan bir sonraki ziyaretçiye verilemez.
Kullanılmak üzere kendi ekipmanınız kabul edilmemektedir.
Halatlara atlamak yasaktır. Sallanmak, zıplamak yasaktır.
Ağaçlar ve onların Köklerini korumak için, yürüyüş parkurları veya özel işaretli patika
yollari kullanılması gerekir.
Tüm talimatlar ve Halat Park eğitmeni kararları bağlayıcıdır.Uygun olmayan davranisi veya
güvenlik tedbirlerinin ihlali durumunda, ziyaretçi ekipmanini sürenin bitmesini beklemeden derhal
iade eder.Bu durumda kalan süre icin geri ödeme yapilmaz.
Dogal kosullar (örnegin yaklasan firtina) halat parkinin yöneticiler tarafindan kapatilmasi
durumunda ziyaretcilere geri ödeme yapilmaz.
Anlasmazlik durumunda Kloten mahkemeleri yetkilidir.
Halat Parkı düzenlemelerinin ihlali durumunda ortaya cikacak her türlü olumsuzlukta Halat ve
Adventurepark Zürih-Kloten GmbH hic bir sorumluluk kabul etmez.
Kayit formunu imzalayarak yukarıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz.
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