nummer klimgordel: ____________
tijdstip:
_____________
Algemene Gedragsverklaring en Gebruiksbepaling voor het AvonturenPark Schroecken (AGB
Josef Staggl, 6888 Schroecken, Heimboden 104)
• 1. Elke deelnemer moet de gebruiksbepaling lezen vooraleer toegang te krijgen tot het
AvonturenPark. Door dit document te ondertekenen, bevestigt de deelnemer dat hij/zij
kennis genomen heeft van deze regels, de regels begrijpt en ermee akkoord gaat.
Oppassers van minderjarigen moeten deze regels lezen en uitleggen aan de minderjarigen
voor betreding van het AvonturenPark. Door dit document te ondertekenen, bevestigt de
oppasser dat hij/zij dit document heeft gelezen, dat hij/zij de regels heeft uitgelegd aan de
minderjarige en dat de minderjarige hiermee akkoord gaat. De namen en geboortedata van
de minderjarigen moeten op de rugzijde van dit document neergeschreven worden.
• 2. Het gebruik van de klimtuin kan gevaarlijk zijn en gebeurt op eigen risico. Indien u de
veiligheidsregels niet volgt, kan dit leiden tot valpartijen en verwondingen. Het is ook
mogelijk dat uw kledij vuil wordt of bevlekt raakt, bijvoorbeeld door boomhars.
• 3. Josef Staggl heeft als enige bedienbevoegdheid, en is enkel wettelijk aansprakelijk voor
schade aan personen of eigendom door schuldig verzuim van de bedienbevoegde of een
staflid.
• 4. Een persoon kan het AvonturenPark enkel gebruiken indien hij/zij niet ziek is of mentale of
fysieke kenmerken van verzwakking vertoont die mogelijk gevaarlijk zijn voor zijn/haar
eigen gezondheid of voor de gezondheid van iemand anders. Personen onder invloed van
alcohol of drugs mogen het AvonturenPark niet betreden.
• 5. De activiteiten “Wasser” (water) en “Wald” (woud) zijn enkel geschikt voor volwassenen
en kinderen ouder dan zes jaar, vergezeld van een ouder of oppasser.
• 6. De activiteit “Himmelreich” (hemel) is enkel geschikt voor volwassenen en kinderen ouder
dan twaalf jaar, vergezeld van een ouder of oppasser.
• 7. Jongeren van veertien jaar of ouder mogen alle stations gebruiken mits schriftelijke
toestemming en supervisie vanaf de grond door een ouder of oppasser.
• 8. Tijdens het gebruik van het AvonturenPark is het dragen van voorwerpen die verloren
kunnen worden, of een gevaar kunnen zijn voor de deelnemers of anderen, niet toegelaten
(bv. juwelen, mobiele telefoons, camera’s, rugzakken, enz).
• 9. Elke deelnemer moet de volledige theoretische en praktische veiligheidsdemonstratie
volgen vooraleer aan de attracties te beginnen. Alle instructies en beslissingen van de
bedienbevoegde/bediende zijn bindend. In geval van overtredingen of inbreuken van de
veiligheidsinstructies of de verzoeken van de bedienbevoegde/bediende kan de deelnemer
de toegang tot het AvonturenPark ontzegd worden. In geval van overtredingen of inbreuken
van de veiligheidsinstructies of de verzoeken van de bedienbevoegde/bediende, accepteert
Josef Staggl geen verantwoordelijkheid voor schade.
• 10. De gehuurde uitrusting bestaat uit helm, klimgordel, veiligheidstouw met karabijnhaken en
moet gebruikt worden volgens de instructies van de bedienbevoegde/bediende. De
uitrusting mag niet aan anderen doorgegeven worden en mag niet uitgetrokken worden
terwijl men het AvonturenPark gebruikt. De uitrusting moet teruggegeven worden aan het

•

•

•
•

•

•

magazijn vooraleer het AvonturenPark te verlaten. Na een toiletbezoek moet de uitrusting
gecontroleerd worden door een bevoegd staflid.
De veiligheidskarabijnhaken moeten altijd op het rode veiligheidstouw geklikt worden,
naar elkaar gericht. Bij het verwisselen van touwen, moet er altijd één karabijnhaak
vastgehaakt blijven aan het rode veiligheidstouw of -ring. Het is strikt verboden om
tegelijkertijd beide veiligheidskarabijnhaken los te maken van het rode veiligheidstouw.
11. Elk station mag tegelijkertijd slechts door één persoon gebruikt worden. Op het platform of
aan het begin van elk individueel station is een maximum aantal van 3 personen tegelijk
toegelaten.
12. Het management heeft het recht om personen die de regels niet volgen, buiten te sluiten
van het AvonturenPark. Het management heeft het recht om een activiteit stop te zetten om
veiligheidsredenen, zoals in het geval van storm, hevige regenval en onweersbuien. In dit
geval wordt het toegangsgeld niet terugbetaald. Indien de deelnemer het AvonturenPark uit
eigen wil vervroegd verlaat, wordt het toegangsgeld ook niet terugbetaald. In het geval van
twijfelachtig weer, wordt de bezoekers aangeraden om telefonisch contact op te nemen of
de openingsuren te checken op het internet. Het management is niet aansprakelijk in geval
van plotse wijziging van de openingsuren ten gevolge van de weersomstandigheden.
Toegangstickets worden niet terugbetaald. De maximum periode om het AvonturenPark te
gebruiken is 3,5 uur.
10. Betaling dient cash en op voorhand te gebeuren. Groepen kunnen een factuur krijgen op
aanvraag.
11 Reservaties voor groepen worden enkel aanvaard indien het management van het
AvonturenPark een schriftelijke registratie krijgt met daarin het aantal deelnemers. De
bedienbevoegde van het AvonturenPark moet deze registratie bevestigen. Annulatie van
groepsboekingen wordt gedaan volgens de contractregels die voor invulling van het
contract voorgelegd worden.
15. Josef Staggl behoudt zich het recht om foto’s, films of publiciteitsmateriaal te maken voor
promotionele of informatieve doeleinden in het gehele AvonturenPark. Bezoekers mogen
dit enkel doen voor promotionele doeleinden indien vooraf geregeld.
16. Enkel de Oostenrijkse wet is van toepassing (Republiek Oostenrijk).
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