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A Bakonaki-tó KALANDPARK 

 

1. A Bakonaki-tó Kalandpark használata előtt a résztvevő köteles megismerni e szabályokat. A 

használat előtt aláírással igazolja, hogy megismerte, és hogy egyetért a szabályokkal. A 15 éven 

aluli látogatóval a szabályokat nagykorú személy köteles ismertetni, és ezt aláírásával igazolni 

(meg kell adni a felelős személy és a résztvevők teljes nevét, elérhetőségét). A résztvevő 

aláírással igazolja, hogy a Bakonaki-tó Kalandparkban zajló tevékenységekben saját felelősségére 

vesz részt.  

 

2. A Bakonaki-tó Kalandpark használata kockázattal jár, ezért mindenki saját felelősségére használja 

a kalandparkban található elemeket és eszközöket. A Doživite Pomurje Kft. társaság, valamint az 

üzemeltető felelősségvállalását illetően lásd a 7. pontot! 

 

3. A Bakonaki-tó Kalandparkot olyan 4 éven felüli személyek használhatják, akik nem küzdenek a 

magasságtól való félelem okozta pszichofizikai problémákkal, és akik számára – illetve az őket 

körülvevők számára – a kalandpark használata nem okoz veszélyt, illetve kockázatot 

egészségügyi vagy más szempontból. A 15 éven aluli gyerekek a kalandparkot nagykorú felelős 

személy kíséretével használhatják. Egy-egy – különféle nehézségi szintű – kalandpálya 

használatára vonatkozóan különleges követelmények érvényesek:      

Az út megjelölése Követelt életkör/testmagasság 

Iskolai kalandpálya  Minden 4 éven felüli résztvevő 

Sárga Minden 4 és 8 év közötti résztvevő 

Narancs 
Minden 6 éven felüli résztvevő, illetve 140 cm 

felett (kinyújtott kézzel) 

Zöld 
Minden 8 éven felüli résztvevő, illetve 160 cm 

felett (kinyújtott kézzel) 

Kék 
Minden 8 éven felüli résztvevő, illetve 160 cm 

felett (kinyújtott kézzel) 

Lila 
Minden 8 éven felüli résztvevő, illetve 160 cm 

felett (kinyújtott kézzel) 

Szabadesés 
8 év alatti gyermeknek a belépés tilos 
(min. testsúly: 30 kg, max. testsúly: 130 kg)* 

 

*Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a terhesség, gerincsérülés és szívprobléma esetén az eszköz használata 

tilos 

http://www.pustolovskipark.si/hu
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4. Apró tárgyakat (pld. ékszert, mobiltelefont, kamerát stb.) a Bakonaki-tó Kalandpark használata 

során a résztvevő nem tarthat magánál, hiszen azok veszélyesek lehetnek a résztvevő, illetve a 

körülötte lévő személyekre.  

 

5. Minden résztvevő köteles tájékozódni a biztonsági utasításokról, amelyek elméleti és gyakorlati 

részből állnak. A tréner/képzett oktató, illetve szervező utasításait kötelező betartani és azok 

szerint cselekedni! Az utasítások megszegése esetén a résztvevőtől követelhető, hogy hagyja el a 

kalandparkot. Az oktató, illetve a szervező biztonsági utasításainak megszegése esetén a Doživite 

Pomurje Kft. társasággal, illetve az üzemeltetővel szemben kártérítési igény nem érvényesíthető!  

 

6. A résztvevők biztonsági védőfelszerelést kapnak, amely beülőből és karabinerekből áll. A 

felszerelést a Bakonaki-tó Kalandpark használata során nem lehet lerakni, illetve másoknak 

odaadni. A védőfelszerelést az oktató, illetve szervező utasításaival összhangban kell alkalmazni! 

A résztvevő a védőfelszerelés mindegyik elemét a kalandpark használata után köteles visszaadni! 

A karabinereket mindig a hevederhurokhoz kell rögzíteni! A résztvevőnek gondoskodnia kell arról, 

hogy a két biztonsági karabiner közül legalább egy mindig össze van kapcsolva az acélhuzallal. 

Sosem lehet egyszerre mindkét biztonsági karabiner kikapcsolva! Ha ennek kapcsán kétely merül 

fel, a résztvevő azonnal hívja segítségül az oktatót!    

 

7. A Doživite Pomurje Kft., illetve a Bakonaki-tó Kalandpark üzemeltetője a törvényekben 

meghatározottak alapján vállal felelősséget személyi sérülés esetén. Anyagi és vagyoni kárra 

vonatkozóan csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a szervező, illetve a vezetéssel 

megbízott személy feltételezetten súlyos gondatlanságot követett el.    

 

8. Mindegyik gyakorlatot egy időben csak egy személy végezheti. Egy-egy platformon egy időben 

legfeljebb két személy lehet. A kalandpályák használata csak a 3. pontban meghatározottak 

alapján engedélyezett.   

 

9. A kalandpark illetékesei fenntartják magunknak a jogot, hogy azoktól a személyektől, akik nem 

tartják be a használatra vonatkozó szabályokat, követeljék azt, hogy azonnal hagyják el a 

Bakonaki-tó Kalandpark területét. Az illetékesek fenntartják maguknak a jogot, hogy biztonsági-

technikai okok miatt (tűz, vihar, zivatar stb.) a parkban zajló tevékenységeket leállítsák. Ez 

esetben a résztvevő nem jogosult díjvisszafizetésre. A kalandparkból önként távozó résztvevő 

szintén nem jogosult a díjvisszafizetésre.  

 

10. A kalandpark használata alkohol, drog vagy egyéb, a pszichofizikai képességet befolyásoló szer 

hatása alatt nem engedélyezett! A dohányzás a park használata ás a védőfelszerelés viselése 

során tilos! 

 

11. A Bakonaki-tó Kalandpark használata a nyitvatartási időn kívül szigorúan tilos!  

 

 


