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Kalandsziget – Tiszafüred
Magaslati Kötélpályák és Egyéb játékelemek Használatának Szabályzata
Tisztelt Vendégeink, tájékoztatjuk Önöket, hogy a belépőjegy megvásárlásával elfogadják az alább részletezett házirendet, valamint kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén a Kalandsziget - Tiszafüred üzemeltetője (Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft.) semmilyen felelősséget nem vállal a szabályok
be nem tartásából eredendő balesetekért és káreseményekért, fenntartja a jogot a keletkezett károk megtéríttetésére, és
az esetlegesen okozott kár megtérítése iránt igénnyel léphet fel.

1. A pályák területére engedély nélkül a belépés szigorúan tilos!
2. A kalandpályát és *Egyéb Játékelemeket mindenki a saját felelősségére használja.
3. A használat előtt minden látogatónak Felelősségvállalási Nyilatkozatot kell kitölteni, aláírni.
4. A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó maradéktalanul elfogadja a Kalandsziget Magaslati Kötélpályák és Egyéb játékelemek Használatának Szabályzatát és a Kalandsziget Házirendjét.
5. 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 és a zsebeket ki kell üríteni.
6. Kizárólag a Kalandsziget által biztosított egyéni védőfelszerelés használható a kalandpark területén, úgymint:
beülő, sisak, kötél, kantár, karabiner, csiga.
7. Minden elveszett, vagy a nem rendeletetés szerű használat miatt megsérült eszköz(ök) árát a használó köteles
megtéríteni.
8. Egyéni védőfelszerelés nélkül a pályára felmenni szigorúan tilos!
A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!
1. A felszerelés használata előtt azt le kell ellenőriztetni az üzemeltető személyzettel.
2. Minden beülőt, amit a vendégek használnak, nem adhatnak kölcsön, és nem cserélhetik el másokkal, illetve
nem vehetik le magukról.
3. A felszerelés feladását és a látogatóról történő eltávolítását kizárólag az üzemeltető személyzet végezheti. Ha
ezzel kapcsolatban bármilyen szabálytalanságot, vagy rendellenességet észlel, azt haladéktalanul jelezze az
üzemeltető személyzetnek.
4. Biztosítás nélkül a pályán tartózkodni TILOS!
5. Az Ön folyamatos biztonsága érdekében a karabinert kötelezően a biztosító drótkötélen lévő piros jelzésére, a csúszópályán a csigát a piros-sárga jelzésre kell kapcsolni!
6. A saját biztonságuk érdekében folyamatosan ellenőrizzék a felszerelést és a biztosító eszközök bezárt állapotát.
7. Akadályonként maximum 1 fő (résztvevő), platformonként maximum 3 fő résztvevő tartózkodhat egy időben.
8. A felszerelésekbe beleugrani, a biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos!
9. A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani tilos!
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10. Lecsúszás esetén a csigát, vagy annak hevederét szabad fogni!
11. A csigát a PIROS-SÁRGA színnel jelzett kötélre csak akkor szabad föltenni, ha az előttünk csúszó személy már megérkezett, stabilan áll és átcsatolt a biztosító hurokba.
12. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a csúszást szigorúan tilos!
13. A csúszás megkezdése után a csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos!
14. Amennyiben nem használja a csigát, akkor azt a beülőhöz kell kapcsolni annak karabinerével.
15. A karabinereket szigorúan tilos egymáshoz illetve más tárgyakhoz ütögetni, azokat a biztosító szárakkal pörgetni, stb. Amennyiben ilyet tapasztalunk szükséges a karabinerek selejtezése, azok árát a használó köteles
megtéríteni.
16. Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén jelezzék azt az üzemeltető személyzetnek, akik
gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.
17. Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ez által veszélybe sodorja/sodorhatja a többi résztvevőt, automatikusan kitiltjuk a Kalandsziget- Tiszafüred területéről.
18. A játékok csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak.
19. A pályaüzemeltetők bármilyen, általuk veszélyesnek ítélt helyzetet tapasztalva félbeszakíthatják, leállíthatják a
kalandpark vagy valamely pálya üzemelését.
20. Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerülhet.

Egyéb kitételek:
1. A Kalandsziget területén köveket dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet tilos!
2. A Kalandsziget területén a kijelölt dohányzó rész kivételével tilos a dohányzás!
3. A Kalandsziget területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!
4. A hangoskodás, kiabálás kerülendő!
5. A Kalandsziget területén fokozott balesetveszély miatt, szaladgálni szigorúan tilos!
6. A Kalandsziget területéről vízbe ugrani, vízbe köveket és egyéb tárgyakat dobálni szigorúan tilos!

Tiszafüred, 2018. április 20.
Kalandsziget-Tiszafüred (Tisza-tavi Turizmusért Nonprofit Kft.)
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