
Умови участі в альпіністському лісі Фрайшютц  

1. Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, далі іменований як FESG або оператор, є постачальником спортивних заходів на 

свіжому повітрі, пов'язаних з природою, і здійснює 

звертає увагу на той факт, що використання об'єкта "Freischütz альпіністський ліс" пов'язане з ризиками та небезпеками, 

які пов'язані з FESG 

діючі заходи безпеки та зобов’язання зведені до мінімуму, але не можуть бути повністю виключені. це є 

Тому у ваших власних інтересах дізнатися про правила безпеки, як користуватися захисним обладнанням та 

інформацію про курс скелелазіння заздалегідь і слідувати йому. 

2. Кожен учасник повинен ознайомитися з цими умовами участі (TNB) перед тим, як увійти в ліс для лазіння. Щодо 

неповнолітніх, то 

TNB буде прочитано законним опікуном та обговорено з неповнолітнім учасником, перш ніж він/вона візьме 

лазіння ліс може використовувати. Найпізніше з використанням лазільного лісу, ТНБ класифікуються як визнані та 

вимоги 

прийнято відповідно до віку, стану здоров’я та фізичної підготовленості. 

3. Ліс для лазіння відкритий для всіх відвідувачів від 6 років вагою від 25 до 120 кг, які не перебувають на 

Захворювання або психологічні порушення, які загрожують власному здоров’ю або здоров’ю інших при вході в парк 

міг представляти людей. Порушення здоров’я, які є критерієм виключення для перевірки, можуть бути, наприклад: 

свіжими 

Операції, епілепсія, хвороби серця, вагітність і т. д. Ми чітко зазначаємо, що це не повний перелік 

можна відпрацювати. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до лікаря. Діти до 8 років повинні підніматися з 

бути в супроводі дорослого на курсі (крім групових програм під наглядом), зазначені обмеження на вхід 

має бути дотримано. Особам, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних засобів, 

забороняється використовувати лазільний ліс 

здійснити. Якщо під час сходження буде помічено стан сп’яніння або зміна свідомості, гість буде без 

Затримка спустилася і змушена покинути парк. Відшкодування не відбувається. 

4. Під час сходження забороняється проносити предмети, які становлять небезпеку для самого учасника або для інших. 

(Ювелірні вироби, мобільні телефони, фотоапарати тощо) 

5. Перед входом в скелелазільний парк кожен учасник повинен пройти інструктаж з техніки безпеки. Всі інструкції і 

Рішення оператора та його працівників є обов'язковими для виконання. У разі порушення або порушення інструкцій або 

З огляду на вимоги безпеки, зацікавлені учасники можуть бути виключені з використання лазільного лісу. на 

FESG не несе відповідальності за будь-які порушення або порушення інструкцій або вимог безпеки 

пов'язані пошкодження. У цих випадках ціна за вхід, як правило, не повертається. 

6. Орендоване обладнання (шолом, ремінь, шнурок, безпечний ролик) необхідно використовувати за вказівкою 

оператора. Вона не встала 

інші підлягають передачі, не можуть бути зняті під час підйому і повинні бути повернуті через три години після пологів 



буде. Якщо 3-годинний час підйому перевищено, стягується додаткова плата за кожну додаткову розпочату особу 

півгодини. на 

Якщо обладнання забруднене через неправильне використання, клієнт несе відповідальність за 15 євро за очищення. 

Пояс проходить через 

Сервісний тренер лазільного лісу Freischütz, адаптований під клієнта. Якщо під час сходження він послабиться або буде 

занадто тугим, 

будь ласка, зв'яжіться з нашими співробітниками. 

7. Лінія безпеки, також відома як шнурок, з’єднує ремінь із Saferoller. Довжина залежить від зросту людини, яка 

піднімається і 

наймають виключно працівники альпіністського лісу Freischütz. Якщо ви відчуєте зміну довжини під час сходження 

або не впевнені, повинні бути перевірені персоналом альпіністського лісу Freischütz. Наші 

Працівники носять червоні куртки з логотипом і бежеві штани. На підлозі негайно шукайте наступного співробітника 

на. На курсі, будь ласка, телефонуйте «Тренер». 

8. Saferoller являє собою зв'язок між засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) і важливими частинами курсу. 

необхідно використовувати, як показано на інструктажі. Перш ніж вийти на трасу, Saferoller має бути в правильному 

напрямку на трасі 

Перелічено безпечний сталевий трос. Жоден учасник не може увійти на курс без забезпечення. У разі сумнівів – 

працівник 

викликати FESG. Під час підйому Saferoller необхідно направляти через пристрої захисту від падіння, які називаються 

Sharks. Сафероллер 

необхідно переносити на висоті голови або вище. Під час користування канатними дорогами перед відправленням 

необхідно переконатися, що Saferoller вільний 

канатна дорога розташована, канатна дорога безкоштовна, на майданчику для посадки нікого немає. У кінці канатної 

дороги знаходиться Saferoller 

відчеплені й транспортовані звисаючи через плече. Не дай йому впасти! 

9. По кожному елементу може ходити максимум одна особа одночасно. На платформах одночасно можуть перебувати 

максимум 3 людини 

Стоп. Через небезпеку травм заборонено триматися за сталевий трос або карабін Saferoller. Коли руки вільні 

При вході в елемент запобіжний трос ЗРП повинен бути наведений перед грудьми і між руками. неправильне 

використання 

та/або порушення цих правил безпеки призведе до припинення позовних вимог до організатора. 

10. Використання канатних доріг пояснює на брифінгу тренер і практикує кожен гість. Канатні дороги 

Курси навчання коротші, нижчі та повільніші, ніж канатні дороги на інших курсах. Уважно стежте за ними 

Інструкції з інструктажу, гальмуйте обома ногами (задом чи вперед). Поворот під час їзди по канатній дорозі 

можливо. Під час їзди не підтягуйтеся за шнурок і не підтягуйте ноги. 

11. Курс під назвою «K2» та атракціон для спуску на верстаті під назвою «Angel Falls» можна використовувати лише 

після додаткового інструктажу тренера з 

Для гостей віком від 10 років і тільки під наглядом тренера. 

12. Курс під назвою «Гімалаї» є безумовно найскладнішим. Перед входом на трасу необхідно оглянути з землі 

буде. Ваша власна позитивна оцінка ваших фізичних здібностей є обов’язковою умовою для вступу. 



13. Мінімальний вік, визначений для індивідуальних курсів, є інформацією, яка була узгоджена з нашим страхуванням 

відповідальності та отримана з 

Оцінка та досвід середніх альпіністів. Ця інформація може бути змінена. Важливим є поточний 

Табличка біля входу на курс. Перевищення мінімального віку не гарантує безпечного або успішного альпінізму. 

Індивідуальні здібності повинен оцінювати сам гість. Тому ми рекомендуємо курси в оглядовій листівці 

дав наказ піднятися. Немає права на повернення вступного внеску, якщо ви не можете пройти всі курси 

підйом. 

14. На заходах, які пропонує та/або проводить FESG (Командна гра, Team Trophy, нічне сходження, лазіння на фарах, 

GPS-тури, холостяки тощо) право оператора видавати інструкції також поширюється за межами зони лазіння. 

FESG не несе відповідальності за шкоду, заподіяну третіми особами поза межами лазільного лісу Фрайшютц 

(Приклади: дорожньо-транспортні пригоди, падіння гілок, непередбачувані погодні явища, відсутність безпеки 

дорожнього руху, тварини, люди тощо). 

Участь у заході, організованому FESG, не звільняє вас від власного обов’язку турботи та особистої відповідальності. 

15. FESG залишає за собою право забороняти людям, які не дотримуються цих правил користування, відвідувати 

лазільний ліс 

викручуватися. З міркувань безпеки для учасників та через погодні умови вона має право скасувати участь відвідувачів 

на 

скасувати, обмежити або перервати парк. Права учасника, зокрема відповідно до §314 BGB та 323, 

346 ff. BGB у цій справі залишаються без змін. 

16. FESG, його законні представники або домічені агенти несуть відповідальність лише у випадку умислу або грубої 

недбалості. При травмі 

щодо істотних зобов'язань, відповідальність оператора також застосовується у разі простої недбалості, однак, до 

передбачуваних, 

типовий договір шкоди обмежений. Це не впливає на шкоду, спричинену травмами життя, кінцівок або здоров’я 

а також згідно з обов'язковими правилами юридичної відповідальності. 

17. FESG залишає за собою право фотографувати, знімати фільми та записувати веб-камери по всьому закладу з 

рекламними та інформаційними цілями 

закрити. Якщо учасник не погоджується з цим, він повинен прямо заявити про це. 

18. Місцем юрисдикції є Хаген, NRW, Німеччина. В іншому випадку застосовується законодавство Федеративної 

Республіки Німеччина. 

19. Застереження про роздільність: якщо положення цих положень та умов є або стають недійсними, це впливає на 

дійсність інших 

правила не роблять. Скоріше, замість кожного неефективного положення, таке, яке відповідає меті угоди або принаймні 

застосовується 

положення про заміну, яке наближається, оскільки сторони домовилися б досягти такого ж економічного результату, 

якби вони 

було б відомо про неефективність цього положення. Те ж саме стосується розривів. 
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