מידע
אורחים חייבים להיות לפחות בני  4שנים ויכולים לטפס באופן עצמאי ללא מגבלות פיזיות או נפשיות.
שנמצאים תחת השפעת אלכוהול או סמים אסורים לטפס אנשים.
אנו ממליצים להשתמש בשירותים בבניין החום מעבר לרחוב לפני ששמים את רתמת הטיפוס
מעילים ,תיקי גב ותיקים גדולים יכולים להיות תלויים על הווים מתחת למרפסת
תקבלו כפתור לזה  ,שבה ניתן לרכוש משקאות בבר חפצים יקרי ערך יכולים להפקיד בחינם במשרד הכרטיסים  .אתם
היער .תשלום עבור רכישות יבוצע בעת העזיבה
.השכרת ציוד בטיחות האישית ) רתמת ,טבעות מתכת  ,גלגלת וכפפות ( תאפשר לך ליהנות זמן טיפוס של שלוש שעות *
אנו מתקשרים לפלטפורמה המרכזית .במקרה  ,הציוד הוא לשימושך בלבדו אינו ניתן להעברה  .אם אין מספיק ציוד זמין
זה אנו מצפים ממך להחזיר את הציוד במהירות
עישון או קירבה לאש יכול לגרום לחורי כווייה בציוד האבטחה ואסור מסיבה זו *
מסיבות היגיינה יש לשים את הציוד במשרד הכרטיסים לפני שאתם מבקרים בשירותים  .ההידוק הנכון של ציוד *
 .טיחות חייב להיבדק על ידי אחד מאנשי צוות שלנו לפני שתשוב לטפסהב
הוראות הבטיחות תיערך בעל פה או על ידי וידאו .אנשים ,שלא מכבדים את כללי בטיחות או הוראות ,יכולים להיות*
.מגורשים מהפארק ללא החזר כספי
.קורס הדרכה הקטןאם טיפסת בפארק שלנו בעונה הקודמת ,אתה צריך רק לעשות את ה *
בטיחות
.צוות יבדוק את הטיפול נאה בטבעות המתכת והגלגלת בקורס הדרכת החובה *
לפני שחציתי את הקו האדום על קורס הדרכה ,חובה להתחבר ולהיות מאובטחים בטבעות מיד על הסולמות ועל *
הפלטפורמה המר
התנהגות
.כולם צריך להתחיל עם קורס ירוק *
הגילאים והמספרים נותנים אינדיקציה לרמות הצפויות של קושי .מטפסים מיומנים יכולים לעלות על רמת הגיל המוצעת*
.שלהם לאחר התייעצות עם הצוות של הפלטפורמה המרכזי
.רק אדם אחד מותר על המכשולים בכל פעם*
.מותר מקסימום שלושה בני אדם על הפלטפורמות*
מגה  ,יש לשים תמיד יד אחת לבלימה על הכבלים מאחורי הגלגלתכאשר רוכבים על האו *
על האומגה תמיד תמשיך הלאה מהר ככל האפשר *
.מרמה  9שהוא גבוה ותובעני .בקו זה ,אין דרך חזרה*. ,
החירום הבאה הצוות יעזור לך עד יציאת.
.
מטעמי בטיחות אם מזג.
האויר אינו יציב הפארק יסגר
להיות עם ביטוח אם חתימת החוזה אתה או ראש הקבוצה מאשרים את הבנת החוקים .כל הלוקחים חלק חייבים
*רפואי .בית השיפוט הוא נוייהאוס

