 Freischützشروط المشاركة لتسلق الغابات
أو المشغل  ،هي مزود للرياضات الخارجية ذات  FESGالمشار إليها فيما يلي باسم 1. Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH ،
الصلة بالطبيعة وال
 FESGللتسلق "ينطوي على مخاطر ومخاطر مرتبطة بـ  Freischützيلفت االنتباه إلى حقيقة أن استخدام مرفق "غابة
يتم التقليل من احتياطات والتزامات السالمة الحالية  ،ولكن ال يمكن استبعادها تما ًما .أنه
لذلك من مصلحتك الخاصة التعرف على قواعد السالمة وكيفية استخدام معدات األمان و
.معلومات عن مسار التسلق مقد ًما ومتابعته
قبل دخول غابة التسلق .في حالة القاصرين  ،فإن ) (TNBيجب على كل مشارك قراءة شروط المشاركة هذه 2.
من قبل الوصي القانوني ومناقشتها مع المشارك دون السن القانونية قبل أن يأخذ /تأخذ  TNBسيتم قراءة
على أنها معترف بها والمتطلبات  TNBقد تستخدم تسلق الغابات .على أبعد تقدير مع استخدام غابة التسلق  ،تم تصنيف
.يؤخذ على أنه معطى من حيث العمر والحالة الصحية واللياقة البدنية
غابة التسلق مفتوحة لجميع الزوار من سن  6سنوات بوزن  25إلى  120كجم ممن ليسوا في 3.
المرض أو الخلل النفسي الذي يعرض صحتهم أو صحة اآلخرين للخطر عند دخولهم المتنزه
معيارا لالستبعاد من الفحص  ،على سبيل المثال :حديثة
يمكن أن تمثل الناس .يمكن أن تكون اإلعاقات الصحية التي تعتبر
ً
العمليات الجراحية  ،الصرع  ،أمراض القلب  ،الحمل  ،إلخ .نشير صراحة إلى أن هذه ليست قائمة كاملة
يمكن العمل بها .إذا كنت في شك  ،يرجى استشارة الطبيب .يجب على األطفال حتى سن  8أن يتسلقوا منها
أن يكون مصحوبًا بشخص بالغ في الدورة (باستثناء برامج المجموعة الخاضعة لإلشراف ) ،وقيود الدخول المنصوص عليها
يجب االمتثال لها .ال يُسمح لألشخاص الذين هم في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات باستخدام غابة التسلق
لتلتزم .في حالة مالحظة حالة تسمم أو تغير في الوعي أثناء التسلق  ،فسيكون الضيف خاليًا
.تأخير الهبوط والبد من مغادرة الحديقة .ال يوجد رد
خطرا على المشارك نفسه أو على اآلخرين 4.
عند التسلق  ،ال يجوز حمل أي أشياء تشكل
ً
).مجوهرات  ،هواتف محمولة  ،كاميرات  ،إلخ(
قبل دخول حديقة التسلق  ،يجب على كل مشارك أن يشارك في إحاطة السالمة .جميع التعليمات و 5.
قرارات المشغل وموظفيه ملزمة .في حالة وجود مخالفات أو مخالفات للتعليمات أو
نظرا لمتطلبات السالمة  ،يمكن استبعاد المشاركين المعنيين من استخدام غابة التسلق .في
ً
أي مسؤولية عن أي انتهاكات أو انتهاكات للتعليمات أو متطلبات السالمة  FESGال تتحمل
.الضرر المصاحب .في هذه الحاالت  ،ال يتم رد سعر الدخول بشكل عام
يجب استخدام المعدات المستأجرة (خوذة  ،حزام األمان  ،خط األمان  ،بكرة آمنة )وفقًا لتعليمات المشغل .هي ليست مستيقظة 6.

البعض اآلخر قابل للتحويل  ،وال يجوز خلعه أثناء التسلق ويجب إعادته بعد ثالث ساعات من التسليم
إرادة .إذا تم تجاوز وقت التسلق البالغ  3ساعات  ،فسيتم فرض رسوم إضافية على كل نصف ساعة إضافية تبدأ لكل شخص .في
في حالة اتساخ الجهاز من خالل االستخدام غير السليم  ،يكون العميل مسؤوالًً عن التنظيف بقيمة  15يورو .الحزام من خالل
 ،للعميل .هل يجب أن يرتخي أو يكون ضيقًا جدًا أثناء التسلق  Freischützتم تكييف مدرب خدمة الغابة المتسلقة
.يرجى االتصال بفريق العمل لدينا
يعتمد الطول على ارتفاع الشخص المتسلق ويتم تحديده حصريًا من  Saferoller.خط األمان  ،المعروف أيضًا باسم الحبل  ،يربط الحزام بـ 7.
تغييرا في طول الحبل أثناء التسلق أو لم تكن متأكدًا  ،فمن الضروري أن يقوم فريق  Freischützقبل موظفي غابة
للتسلق .إذا الحظت
ً
المتسلق بفحصه .يرتدي موظفونا سترات حمراء بشعار وسراويل بيج .على األرض  ،يرجى الذهاب إلى الموظف التالي على Freischütz
".الفور .في الدورة  ،يرجى االتصال بـ "المدرب
واألجزاء المتعلقة بالسالمة في الدورة التدريبية .ويجب استخدامه كما هو ) (PPEالصلة بين معدات السالمة الشخصية  Saferollerيمثل 8.
على كابل األمان الفوالذي في اتجاه التشغيل الصحيح .ال يجوز  Saferollerموضح في اإلحاطة .قبل الدخول إلى الدورة التدريبية  ،يجب توجيه
فوق  Saferollerعند الصعود  ،يجب توجيه  FESG.ألي مشارك دخول الدورة بدون تأمين .في حالة الشك  ،يجب استدعاء أحد موظفي
عند ارتفاع الرأس أو فوقه .عند استخدام التلفريك  ،يجب التأكد قبل  Saferollerيجب استخدام  Sharks.أجهزة الحماية من السقوط التي تسمى
مجاني في كابل التلفريك  ،وأن تلفريك التلفريك مجاني وأن ال أحد في منطقة الهبوط .في نهاية التلفريك  ،يجب أن  Saferollerالمغادرة من أن
!مفكو ًكا ونقله معلقًا على الكتف .ال تدعها تسقط  Saferollerيكون
كل عنصر يمكن أن يمشي عليه شخص واحد كحد أقصى في كل مرة .يمكن أن يكون  3أشخاص كحد أقصى على المنصات في نفس الوقت 9. .
نظرا لخطر اإلصابة  ،ال يُسمح باإلمساك بالكابل الفوالذي أو الكابينة الخاصة بـ
عند المشي على عنصر بدون يدين  ،يجب توجيه ً Saferoller.
أمام الصدر وبين الذراعين .سيؤدي االستخدام غير السليم و /أو انتهاك قواعد السالمة هذه إلى سقوط دعاوى  PSAحبل األمان الخاص بـ
.المسؤولية ضد المنظم
يتم شرح استخدام التلفريك في اإلحاطة من قبل المدرب ويمارسه كل ضيف .عربات التلفريك في الدورة التعليمية أقصر وأقل وأبطأ من 10.
التلفريك في الدورات األخرى .اتبع التعليمات الواردة في اإلحاطة بالضبط  ،واستخدم الفرامل بكلتا القدمين (سواء للخلف أو لألمام ).االنعطاف
.أثناء ركوب التلفريك ممكن .ال تسحب نفسك من الحبل أو تدعم قدميك أثناء الركوب
إال من قبل الضيوف البالغين من " "Angel Fallsوالجذب من قمم الجبال المسماة " "K2ال يمكن استخدام الدورة التدريبية التي تسمى 11.
.العمر  10أعوام فما فوق بعد تعليمات إضافية من قبل المدرب وتحت إشراف المدرب فقط
إن الدورة المسماة "هيمااليا "هي أصعب الدورات بكثير .قبل الدخول  ،يجب فحص الدورة من األرض .يعد تقييمك اإليجابي لقدراتك البدنية 12-
.شر ً
طا أساسيًا للدخول
الحد األدنى للسن المحدد للدورات الفردية هو المعلومات التي تم تنسيقها مع تأمين المسؤولية لدينا وتستند إلى تقييم وخبرة متوسط المتسلقين 13. .
هذه المعلومات عرضة للتغيير .تعتبر العالمة الحالية عند مدخل الدورة حاسمة .ال يضمن تجاوز الحد األدنى للسن القيام بجولة تسلق آمنة أو
ناجحة .يجب تقييم القدرات الفردية من قبل الضيف نفسه .لذلك نوصي بتسلق الدورات بالترتيب الوارد في نشرة النظرة العامة .ليس هناك حق في
.استرداد رسوم الدخول إذا كنت غير قادر على تسلق جميع الدورات
اللعب الجماعي  ،كأس الفريق  ،التسلق الليلي  ،تسلق المصابيح األمامية  ،جوالت (  FESGفي حالة األحداث المقدمة و /أو المنفذة من قبل 14.
حفالت توديع العزوبية وما شابه ) ،يسري حق المشغل في إصدار التعليمات خارج التسلق منطقة الغابات  (GPS) ، .نظام تحديد المواقع العالمي
المتسلقة (أمثلة :حوادث المرور  ،سقوط  Freischützالمسؤولية عن األضرار التي تسببها أطراف ثالثة خارج غابة  FESGال يمكن تحميل
ال تعفيك من  FESGالفروع  ،ظواهر الطقس غير المتوقعة  ،نقص حماية المسار  ،الحيوانات  ،األشخاص  ،إلخ ).إن المشاركة في حدث تنظمه
.واجب الرعاية والمسؤولية الشخصية
بالحق في استبعاد األشخاص الذين ال يلتزمون بقواعد االستخدام هذه من زيارة غابة التسلق .يحق إلغاء أو تقييد أو مقاطعة  FESGتحتفظ 15.
مشاركة الزوار في الحديقة ألسباب تتعلق بالسالمة للمشاركين وبسبب األحوال الجوية .تظل حقوق المشترك غير متأثرة في هذه الحالة  ،ال سيما
 BGB.و  346 ، 323وما يليها  BGBوفقًا للمادة 314
أو ممثليها القانونيين أو وكالئها الذين ينوبون عنها مسؤولون فقط في حالة النية أو اإلهمال الجسيم .في حالة اإلخالل بااللتزامات 16. FESG
األساسية  ،تنطبق مسؤولية المشغل أيضًا على اإلهمال البسيط  ،ولكنها تقتصر على الضرر المتوقع النموذجي للعقد .ال يؤثر ذلك على الضرر
.الناتج عن إصابة الحياة أو األطراف أو الصحة باإلضافة إلى قواعد المسؤولية القانونية اإللزامية

بالحق في التقاط الصور واألفالم وتسجيالت كاميرا الويب في جميع أنحاء المنشأة ألغراض الدعاية والمعلومات .إذا لم  FESGتحتفظ 17.
.يوافق أحد المشاركين على ذلك  ،فعليه أن يذكر ذلك صراح ًةً
.وبخالف ذلك  ،يطبق قانون جمهورية ألمانيا االتحادية  Hagen، NRW، Germany.مكان االختصاص القضائي هو 18.
شرط القابلية للفصل :إذا كانت أحكام هذه الشروط واألحكام غير صالحة أو أصبحت غير صالحة  ،فإن هذا ال يؤثر على صالحية األحكام 19.
الً من كل بند غير فعال  ،يتم تطبيق حكم بديل يتوافق مع أو على األقل يقترب من غرض االتفاقية  ،حيث كان الطرفان
الً من ذلك  ،بد ً
المتبقية .بد ً
.قد اتفقا على تحقيق نفس النتيجة االقتصادية إذا كانوا قد عرفوا عدم فعالية الحكم .األمر نفسه ينطبق على الثغرات
، Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH، Hörder Str.113، 58239 Schwerte، www.freiraumالحالة 03.2022:erlebnis.de

