Hexenkessel Blatten - Belalp
REGLEMENT ADVENTURE PARK BLATTEN
Het Adventure Park Blatten is een activiteit dat enige regels en aanbevelingen met
zich meebrengt.
Om u de meest aangename tijd te laten beleven, maken wij u erop attent, dat u zich
van de ene boom naar de andere boom begeeft, meters boven de grond – volledig
zelfstandig, zelf beveiligd en op geheel eigen verantwoording.
Iedere deelnemer moet voor aanvang meedoen aan de volledige praktische en
theoretische veiligheidsinstructies. Bij overtreden of negeren van deze aanwijzingen
en veiligheidseisen:
- kan de betreffende deelnemer van het Adventure Park verwijderd worden;
- zal de volledige schade hieruit voortkomend geheel voor eigen rekening zijn.
1.
-

2.
-

ALGEMEEN
de entreeprijs staat voor 3,5 uur;
het materiaal moet na afloop ingeleverd worden en is dus NIET overdraagbaar;
lange haren moeten vastgebonden of opgestoken worden;
rugzakken mogen niet op het parkoers meegenomen worden. Deze kunnen bij
de receptie (minigolfhuis) in bewaring gegeven worden;
broekzakken moeten leeggehaald zijn, bij verlies kan de organisatie niet
aansprakelijk gesteld worden;
zonnebrillen en mutsen mogen gedragen worden, indien ze niet storen tijdens
de activiteit. Bij verlies kan ook hier de organisatie niet aansprakelijk gesteld
worden;
waardevolle spullen zoals mobiele telefoons, sleutels etc. kunnen afgegeven
worden bij de receptie (minigolfhuis);
-op elk onderdeel (brug en Tyrolline) is 1 enkel persoon geoorloofd, op elk
platform
enkel 3 personen;
bij elk voorval/ongeval dat zich voordoet, bent u geheel zelfstandig
verantwoordelijk;
de Stichting voor Kuuroordinstellingen behoudt zich het recht voor om
personen die zich niet aan de regels houden van het park te verwijderen;
bij vroegtijdig beeindigen van de activiteit kan geen geld teruggevorderd
worden;
wij bevelen u aan comfortabele vrijetijdskleding en schoeisel te dragen, zoals
turn-, wandel- of trekkingsschoenen.
GEZONDHEID
geen hartproblemen;
geen gebruik van alcohol, drugs, geneesmiddelen;
goede mentale conditie;
geen duizeligheidproblemen;
geen zwangerschap;
geen lichamelijke letsels.

3.
KINDEREN TOT EN MET 13 JAAR
Vanaf een lichaamslengte van 125cm en tot de leeftijd van 10 jaar mogen kinderen
ALLEEN onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan het parkoers.
Kinderen tussen de leeftijd van 11 en 13 jaar mogen deelnemen indien een
volwassene hun vanaf de grond begeleid.

4.
JEUGD
Jeugd tussen 14 en 17 jaar moeten een toestemmingsverklaring kunnen tonen dat
ondertekend is door een verantwoordelijke. Deze verklaring is verkrijgbaar bij de
receptie van het minigolfhuis alsook te downloaden van www.seilparkblatten.ch
5.
GROEPEN
Groepen worden verzocht zich tenminste 2 dagen voorheen aan te melden bij BrigBelalp Tourismus. Groepen onder de leeftijd van 13 jaar moeten tenminste door 1
enkel volwassene per 4 kinderen op het parkoers begeleid worden. Groepen tot en
met 17 jaar moeten tenminste door 1 volwassene per 6 kinderen op het parcours
begeleid worden.
6.
WEER
De Stichting voor Kuuroordinstellingen behoudt zich het recht voor het park om
veiligheidstechnische redenen elk moment te sluiten, (bosbrand, storm, onweer,
slecht weer, etc.). Indien zich dit voordoet kan geen aanspraak gemaakt worden op
teruggave van de entreeprijs.
7.
TERUGWEG NA AFLOOP
De bezoeker van het Adventure Park wordt verzocht de WANDERWEG als terugweg
te gebruiken.
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