Horní

Křížová

Modrá

Technická

Červená

Zip Line

Černá

Pravidla chování v Lanovém parku Slapy

Pro bezpečnost našich hostů, která je nám nejvyšší prioritou, jsou určeny zásady, jak se chovat v lanovém parku. Na tyto
zásady Vás upozorní jeden z našich trenérů a každý návštěvník je obdrží také písemnou formou.

Všeobecná pravidla
Pravidlo č. 1: Dobrovolnost

Každý z hostů sám dobrovolně rozhodne, jaké cvičební úkony chce provozovat. Na jeho přání se dostane z každého stanoviště zpět na zem.

Pravidlo č. 2: Stát

Každý host i trenér může přerušit činnost tím, že nahlas zvolá „STÁT“, přičemž tímto zvoláním upozorní na rizika a nebo strach z daného úkonu.

Pravidlo č. 3: Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí

Rodiče, kteří se pohybují v lanovém parku, jsou zodpovědní za řádné chování svých nezletilých dětí, stejně tak to platí pro ty, kteří nad nezletilými
vykonávají dohled. Tyto osoby se mohou své zodpovědnosti za případně způsobenou škodu nezletilými zprostit, pouze pokud prokážou, že náležitý dohled
nezanedbaly.

Pravidlo č. 4: Zákaz požívání návykových látek a drog

Užívání alkoholu a drog je zakázáno před i v době pobytu na pozemku lanového parku! Host, který poruší toto pravidlo, bude okamžitě z pozemku vykázán!
Nesmí se dále zúčastnit žádného úkonu! V době, kdy má návštěvník oblečenou výstroj, platí zákaz kouření! Přestávky pro kuřáky, je-li nutno, se naplánují
před zahájením programu.

Pravidlo č. 5: Zákaz nošení klíčů, špičatých předmětů, ozdobných šperků atd.

Dávejte pozor, abyste neměli v kapsách klíče a špičaté předměty. Doporučujeme odložit Vaše prstýnky, řetízky, náušnice, hodinky. Dlouhé vlasy musí být
svázané dozadu. Stužky nebo šňůrky musí být zavázané, bundy zapnuté. Mobilní telefony musí být vypnuty!

Pravidlo č. 6: Zdravotní rizika

Hosté jsou předem povinni uvážit, zda absolvování lanového parku, případně konkrétní trasy, umožňují jejich fyzické předpoklady, obratnost a zdravotní
stav. Hosté se zdravotními problémy jako je např. cukrovka, srdeční vady, astma, alergie, výhřez meziobratlové ploténky a další závažná onemocnění
musí návštěvu lanového parku konzultovat s lékařem. Hosté, kteří neinformovali svého lékaře, tak konají na vlastní zodpovědnost. V žádném případě
nezamlčujete Vaše nemoci před našimi trenéry!

Pravidlo č. 7: Instrukce trenéra

Instrukcemi trenéra se musí každý host řídit. Žádný host nesmí bez informování trenéra odpojit bezpečnostní pás. V prostoru lanového parku si nesmí hosté
sundávat helmu. Hosté se nesmí v žádném případě dotýkat vedoucích ocelových lan. Vyhýbat se znečištění zajišťovacího zařízení.
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Hosté se pohybují v lanovém parku stále ve dvojicích. Musí mít stále
jistící lana souběžně zajištěna na vedoucích ocelových lanech. Dvojice
se stále navzájem kontroluje, jestli jsou jejich bezpečnostní karabiny
správně umístěny na jistícím laně. Jedině tehdy, když se dvojice navzájem
zkontrolovala a nenašla žádnou chybu, může pokračovat ve svých úkonech.
Dávejte pozor, aby Vaše bezpečnostní zařízení neprocházelo pod vašimi
pažemi a nepřekřížilo se tak, že by se Vám dostala hlava mezi dva popruhy.

Každý klient je vybaven celotělovým postrojem, pojezdovou kladkou,
rukavicemi a jistící skobou pro průběžné jištění. Každý klient jezdí na
sjezdech samostatně. Při jízdě musí mít jistící skobu umístěnou na
kladce. Jistící skoba je ve všech místech trasy lehce průchozí, k jejímu
přesunu není potřeba násilí. Každý klient dodržuje bezpečnou
vzdálenost za klientem před a za sebou – max. 1 člověk na platformě
a max. 1 člověk mezi dvěma platformami na ocelovém laně.

Pokud byla v prostoru lanového parku jeho návštěvníkům způsobena škoda úmyslným jednáním proti dobrým mravům, odpovídá za ni ten, kdo ji způsobil.
Provozovatel lanového parku prohlašuje, že jsou učiněna všechna opatření, zejména technicko-systémového charakteru, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku
účastníků. Bezpečné absolvování lanového parku závisí rovněž na fyzické zdatnosti jedince. V prostoru lanového parku neodpovídá provozovatel za případnou škodu
na majetku vzniklou účastníkům, pokud tito nedodrželi výše uvedená pravidla, se kterými se seznámili před absolvováním úkonů v lanovém parku. Provozovatel dále
neodpovídá za škodu vzniklou návštěvníkům v důsledku tzv. vyšší moci. Stejně tak je odpovědnost provozovatele vyloučena v případě vzniku škody způsobené odcizením
nebo ztrátou věcí. Tyto pravidla jsou zpracována dle požadavkům České technické normy ČSN EN 15567-1 a ČSN EN 15567-2 o Sportovních a rekreačních zařízeních Lanových centrech.
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Potvrzuji svým podpisem, že jsem si důkladně pročetl/a výše uvedená pravidla a všemu shora uvedenému porozuměl/a. Byl/a jsem také
trenérem o všech pravidlech ústně znovu informován/a, a pokud mi nebylo vše zcela jasné, požádal/a jsem o vysvětlení.
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