Pustolovski park Bovec

SLO

PRAVILA UPORABE PUSTOLOVSKEGA PARKA BOVEC
1. V Pustolovski park imajo pravico do vstopa:
- otroci (do 15 let): pod nadzorom odgovorne polnoletne osebe,
- odrasli.
2. Pred uporabo se mora vsak udeleženec seznaniti s pravili uporabe parka.
3. Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih Pustolovskega parka na lastno
odgovornost in se strinja s pravili uporabe parka. Udeležence do 15 let starosti mora s temi pravili
seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi.
4. Vstop je dovoljen samo gostom z veljavno vstopnico.
5. Vstop na področje Pustolovskega parka zahteva od gostov polno spoštovanje narave in ostalih
obiskovalcev parka.
6. Vsak udeleženec se mora pred uporabo Pustolovskega parka OBVEZNO udeležiti varnostnih navodil.
7. Vsa navodila inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri
kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti Pustolovski park.
8. Cena vključuje:
- uporabo varnostne opreme (varnostni pas z dvema vponkama, škripec (trolley) in čelada),
- varnostna navodila o uporabi parka,
- nadzor inštruktorja,
- uporabo naprav parka.
9. Varnostno opremo je potrebno uporabljati v skladu z navodili inštruktorja. Celotna varnostna
oprema je na voljo v času trajanja aktivnosti v Pustolovskem parku in se mora po uporabi
Pustolovskega parka vrniti.
10. UPORABNIK MORA BITI ČEZ CELOTNO PROGO PRIPET NA VARNOSTNO JEKLENICO z vponkami. Pri
prestavitvi mora biti ena od obeh vponk vedno povezana z varovalno jeklenico. Nikoli ne smeta biti
obe vponki istočasno odpeti z varovalne jeklenice.
11. Ob močnem dežju ali nevihti morajo gostje, iz varnostnih razlogov, zapustiti Pustolovski park. Denar
za vstopnice se ne vrača, temveč se gostu dodeli časovni bonus, ki ga lahko naknadno izkoristi.
12. Zadnji vstop v Pustolovski park je dovoljen 2 uri pred zaprtjem.
13. Uporabnik Pustolovskega parka mora imeti primerno športno obutev in v primeru dolgih las, morajo
biti le-ti speti.
14. Uporaba Pustolovskega parka pod vplivom mamil, alkohola ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo
psihofizične sposobnosti, ni dovoljena.
15. Upravljavec si pridržuje pravico odsvetovati vstop osebam, za katere bo presodil, da ne delujejo v
skladu s pravilnikom.
16. Uporabniki so dolžni upoštevati opozorilne table v Pustolovskem parku.
17. Vsako vajo lahko izvaja istočasno maksimalno ena oseba. Na ploščadi se ne smejo zaustaviti več kot
tri osebe naenkrat.
18. Zibanje oziroma stresanje na ovirah ali varovalni jeklenici je strogo prepovedano.
19. Metanje kamnov ali drugih predmetov je strogo prepovedano.
20. V območju Pustolovskega parka je kajenje strogo prepovedano.
21. Živalim, tudi privezanim, je vstop na območje Pustolovskega parka prepovedan.
22. Upravljavec si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo pravil uporabe, zahteva, da zapustijo
Pustolovski park.
23. Upravljavec parka zavrača vsakršno odgovornost v primeru izgube oz. kraje osebnih lastnin.
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