
Tırmanma ormanı Freischütz için katılım koşulları            

 

 

1. Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, bundan böyle FESG veya işletmecisi olarak anılacaktır, doğayla ilgili açık 

hava sporları sağlayıcısıdır ve "Kletterwald Freischütz" tesisinin kullanımının, aşağıdakilerle bağlantılı riskler ve 

tehlikeler içerdiği gerçeğine dikkat çeker. FESG yükümlülüklerine bağlı güvenlik önlemleri ve güvenlik önlemleri 

en aza indirilebilir, ancak tamamen göz ardı edilemez. Bu nedenle güvenlik kurallarını, güvenlik ekipmanlarının 

nasıl kullanılacağını ve tırmanılacak parkurları önceden öğrenmeniz ve bunlara uymanız sizin yararınızadır. 

2. Her katılımcı, tırmanma ormanına girmeden önce bu katılım koşullarını (TNB) okumalıdır. Reşit olmayanlar için, 

TNB yasal bir vasi tarafından okunmalı ve tırmanma ormanını kullanmasına izin verilmeden önce küçük katılımcı 

ile tartışılmalıdır. En geç tırmanma ormanı kullanıldığında TNB tanınmış olarak sınıflandırılır ve yaş, sağlık 

durumu ve fiziksel uygunluk açısından gereksinimlerin verildiği varsayılır. 

3. Tırmanma ormanı, 6 yaşından itibaren, 25 ila 120 kg ağırlığında, parka girerken kendi veya başkalarının sağlığı 

için risk oluşturan bir hastalık veya zihinsel bozukluğu olmayan tüm ziyaretçilere açıktır. insanları temsil eder. 

Muayene için bir dışlama kriteri olan sağlık bozuklukları, örneğin, yakın zamanda geçirilmiş ameliyatlar, epilepsi, 

kalp hastalığı, hamilelik vb. olabilir. Burada tam bir liste oluşturamayacağımızı açıkça belirtiyoruz. Şüpheniz varsa, 

lütfen bir doktora danışın. 8. yaş gününe kadar olan çocuklara tırmanış sırasında kursta bir yetişkin eşlik etmelidir 

(denetimli grup programları istisnadır) ve belirtilen giriş kısıtlamalarına uyulmalıdır. Sarhoş veya uyuşturucu etkisi 

altındaki kişilerin tırmanma ormanına girmesine izin verilmez. Tırmanış sırasında sarhoş veya bilinç değişikliği 

fark edilirse, misafir gecikmeden aşağı iner ve parktan ayrılmalıdır. Geri ödeme yoktur. 

4. Tırmanırken, katılımcının kendisi veya başkaları için tehlike oluşturacak hiçbir nesne (mücevher, cep telefonu, 

kamera vb.) 

5. Tırmanma parkına girmeden önce her katılımcı bir güvenlik brifingine katılmalıdır. İşletmeci ve çalışanlarının 

tüm talimat ve kararları bağlayıcıdır. Talimatların veya güvenlik gerekliliklerinin ihlal edilmesi veya ihlal edilmesi 

durumunda, ilgili katılımcılar tırmanma ormanını kullanmaktan men edilebilir. Talimatların veya güvenlik 

gerekliliklerinin ihlal edilmesi veya ihlal edilmesi durumunda, FESG bunlarla ilişkili hasarlar için hiçbir sorumluluk 

kabul etmez. Bu durumlarda, giriş ücreti genellikle iade edilmez. 

6. Kiralanan ekipman (kask, emniyet kemeri, emniyet halatı, emniyet makarası) operatörün talimatına göre 

kullanılmalıdır. Başkasına devredilemez, tırmanış sırasında çıkarılmamalı ve verildikten üç saat sonra iade 

edilmelidir. 3 saatlik tırmanış süresinin aşılması durumunda, başlatılan her ek yarım saat için kişi başı ek ücret 

alınacaktır. Uygunsuz kullanım nedeniyle ekipmanın kirlenmesi durumunda, müşteri temizlik için 15 €'dan 

sorumludur. Kemer, tırmanma ormanı Freischütz'ün servis eğitmeni tarafından müşteriye göre ayarlanır. 

Tırmanma sırasında gevşer veya çok sıkılaşırsa lütfen personelimize bildirin. 

7. Kordon olarak da bilinen güvenlik hattı, kemeri Saferoller'a bağlar. Uzunluk, tırmanan kişinin boyuna bağlıdır ve 

yalnızca Freischütz tırmanma ormanı çalışanları tarafından belirlenir. Tırmanma sırasında lanyardın uzunluğunda 

bir değişiklik fark ederseniz veya emin değilseniz, tırmanma ormanı Freischütz personelinin kontrol etmesi 

önemlidir. Çalışanlarımız logolu kırmızı ceket ve bej pantolon giymektedir. Yerde, lütfen hemen bir sonraki 

personel üyesine gidin. Kursta lütfen "Eğitmen"i arayınız. 

8. Saferoller, kişisel güvenlik ekipmanı (KKD) ile kursun güvenlikle ilgili bölümleri arasındaki bağlantıyı temsil eder 

ve brifingde gösterildiği gibi kullanılmalıdır. Sahaya girmeden önce Saferoller, doğru çalışma yönünde çelik 

güvenlik kablosuna yönlendirilmelidir. Hiçbir katılımcı kursa güvencesiz giremez. Şüphe durumunda, FESG'nin bir 

çalışanı çağrılmalıdır. Yukarı çıkarken Saferoller, Sharks adı verilen düşmeye karşı koruma cihazları üzerinden 

yönlendirilmelidir. Saferoller, baş yüksekliğinde veya üzerinde kullanılmalıdır. Teleferikleri kullanırken, kalkıştan 

önce teleferik kablosunda Saferoller'ın serbest olduğundan, teleferik kablosunun boş olduğundan ve iniş alanında 



kimsenin bulunmadığından emin olunmalıdır. Teleferiğin sonunda Saferoller'ın kancası çözülmeli ve omuza 

asılarak taşınmalıdır. Düşmesine izin verme! 

9. Her elementin üzerinde aynı anda en fazla bir kişi yürüyebilir. Platformlarda aynı anda en fazla 3 kişi olabilir. 

Yaralanma riski nedeniyle, Saferoller'ın çelik kablosuna veya karabinasına tutulmasına izin verilmez. Eller 

olmadan bir eleman üzerinde yürürken, PSA'nın güvenlik halatı göğsün önünden ve kolların arasından 

yönlendirilmelidir. Bu güvenlik kurallarının uygunsuz kullanımı ve/veya ihlali, organizatöre karşı sorumluluk 

iddialarının sona ermesine neden olacaktır. 

10. Teleferik kullanımı brifingde bir eğitmen tarafından anlatılmakta ve her misafir tarafından tatbik edilmektedir. 

Öğretim kursunun teleferikleri diğer kurslardaki teleferiklere göre daha kısa, alçak ve yavaştır. Brifingdeki 

talimatları aynen uygulayın, iki ayağınızla (geriye veya öne doğru) fren yapın. Teleferik yolculuğu sırasında dönüş 

yapmak mümkündür. Sürüş sırasında kendinizi kordondan yukarı çekmeyin veya ayaklarınızı desteklemeyin. 

11. “K2” adı verilen parkur ve “Angel Falls” adı verilen iniş atraksiyonu, sadece 10 yaş ve üzeri misafirler 

tarafından bir eğitmen tarafından ekstra eğitim verilerek ve sadece bir eğitmen gözetiminde kullanılabilir. 

12. "Himalaya" adı verilen kurs, açık ara en zor kurstur. Girmeden önce parkur zeminden kontrol edilmelidir. 

Fiziksel yeteneklerinizi kendi olumlu değerlendirmeniz, giriş için bir ön koşuldur. 

13. Bireysel kurslar için belirlenen asgari yaş, sorumluluk sigortamızla koordine edilen ve ortalama dağcıların 

değerlendirme ve deneyimine dayanan bilgilerdir. Bu bilgiler değişebilir. Parkur girişindeki mevcut tabela 

belirleyicidir. Asgari yaşın aşılması, güvenli veya başarılı bir tırmanış turunu garanti etmez. Bireysel yetenekler 

konuğun kendisi tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle, genel broşürde verilen sıraya göre parkurları 

tırmanmanızı öneririz. Kursların tümüne çıkamıyorsanız, giriş ücretini iade etme hakkınız yoktur. 

14. FESG tarafından teklif edilen ve/veya gerçekleştirilen etkinliklerde (takım oyunu, takım kupası, gece tırmanışı, 

fara tırmanma, GPS turları, bekarlığa veda partileri ve benzeri), operatörün talimat verme hakkı tırmanış dışında 

da geçerlidir. orman alanı. FESG, Freischütz tırmanma ormanı dışındaki üçüncü şahısların neden olduğu 

zararlardan sorumlu tutulamaz (örnekler: trafik kazaları, düşen dallar, öngörülemeyen hava olayları, yol 

korumasının olmaması, hayvanlar, insanlar vb.). FESG tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılmak, sizi kendi 

özen ve kişisel sorumluluğunuzdan kurtarmaz. 

15. FESG, bu kullanım kurallarına uymayan kişileri tırmanma ormanını ziyaret etmekten men etme hakkını saklı 

tutar. Katılımcıların güvenliği ve hava koşulları nedeniyle ziyaretçilerin parka katılımlarını iptal etme, kısıtlama 

veya kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Katılımcının hakları bu durumda, özellikle §314 BGB ve 323, 346 ve 

devamı BGB'ye göre etkilenmez. 

16. FESG, yasal temsilcileri veya vekilleri yalnızca kasıtlı veya ağır ihmal durumunda sorumludur. Temel 

yükümlülüklerin ihlali durumunda, operatörün sorumluluğu basit ihmal için de geçerlidir, ancak öngörülebilir, 

sözleşmeye özgü hasarla sınırlıdır. Bu, zorunlu yasal sorumluluk kurallarının yanı sıra yaşam, uzuv veya sağlık 

yaralanmasından kaynaklanan hasarı etkilemez. 

17. FESG, tesis genelinde reklam ve bilgilendirme amaçlı fotoğraf, film ve webcam kaydı alma hakkını saklı tutar. 

Katılımcı bunu kabul etmiyorsa, bunu açıkça belirtmelidir. 

18. Yargı yeri Hagen, NRW, Almanya'dır. Aksi takdirde Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır. 

19. Bölünebilirlik maddesi: Bu hüküm ve koşulların hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, 

kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Taraflar, hükmün etkisizliğini bilselerdi aynı ekonomik sonucu elde etmeyi 

kabul edecekleri için, her geçersiz hüküm yerine, anlaşmanın amacına tekabül eden veya en azından yakınlaşan 

bir ikame hükmü uygulanır. Aynısı boşluklar için de geçerlidir. 
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