شروط المشاركة في غابة التسلق
 . 1يُ َع ّد استخدام غابة التسلق نشاطًا رياضيًّا مرتبطًا بالمخاطر واألخطار .ويجب على كل مشارك قراءة قواعد االستخدام هذه قبل الدخول إلى حديقة التسلق.
إن شراء تذكرة دخول أو الدخول إلى غابة التسلق يعني قبول شروط المشاركة .يجب على المشرفين المعت َمدين للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما
مناقشة قواعد االستخدام هذه مع المشارك دون السن القانونية ،قبل السماح له بالدخول إلى حديقة التسلق.
مترا
 . 2الحديقة ُمخصصة لجميع الزائرين الذين تتجاوز أعمارهم  6أعوام ،وكذلك غابات زاين وهينيف للتسلق في ملعب األطفال الصغار الذين يتجاوز طولهم ً
سنتيمترا أو عندما يكونون برفقة والديهم ،على أال يتجاوز الوزن  120كجم،
وحدًا ،ومضمار األطفال في غابة فولكان بارك للتسلق للذين يتجاوز طولهم 120
ً
خطرا على صحته أو صحة اآلخرين عند دخول الحديقة .تتطلب المشاركة لياقة
وهي متاحة ألي شخص ال يعاني من مرض أو ضعف عقلي يمكن أن يشكل
ً
معيارا لالستبعاد على سبيل المثال :اإلعاقات العقلية ،والعمليات الجراحية الحديثة ،والصرع،
بدنية كافية من جانب المشارك .ومن الحاالت الصحية التي تعتبر
ً
وأمراض القلب ،وإصابات المفاصل ،والحمل ،وما إلى ذلك .يجب أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن  12عا ًما برفقة شخص بالغ (باستثناء البرامج
الجماعية الخاضعة لإلشراف) ،ويجب مراعاة قيود الدخول المنصوص عليها .في حالة القاصرين ،يجب على المشرف إعطاء موافقة كتابية (أدناه) للمشاركة .ال
يُسمح لألشخاص الذين يكونون تحت تأثير الكحول أو المخدرات بالدخول إلى حديقة التسلق.
خطرا على المشارك أو اآلخرين (المجوهرات ،والهواتف المحمولة ،والكاميرات ،وما إلى
 .3عند الدخول إلى حديقة التسلق ،ال يجوز حمل أي أشياء تشكِّّل
ً
مرن .يلزم ارتداء أحذية متينة ومغلقة.
ذلك) .يجب ربط الشعر الطويل برباط شعر ِّ
ملزمة .يمكن أن تحدث اإلصابات
 . 4يجب على كل مشارك أن يشاهد عرض السالمة قبل الدخول إلى حديقة التسلق .جميع تعليمات وقرارات المنظم/المدرب ِّ
الخطيرة بسبب انتهاكات أو مخالفة التعليمات أو متطلبات السالمة الخاصة بالمنظم/المدرب .يمكن استبعاد المشاركين الذين ينتهكون هذه القواعد من حديقة
التسلق .في حالة حدوث انتهاكات أو مخالفات للتعليمات أو متطلبات السالمة الخاصة بالمنظم/المدرب ،ال تتحمل شركة  Freiraum Erlebnis GmbHأي
مسؤولية عن األضرار المرتبطة بها.
 .5يجب استخدام المعدات المستأجرة (الخوذة ،الحزام ،خط األمان) حسب تعليمات المنظم/المدرب .هذه المعدات ال يمكن إعارتها لآلخرين ،ويُمنع خلعها في
أثناء زيارة حديقة التسلق ،ويجب إعادتها بعد  3أو  5ساعات من تسليمها ،وفق التعريفة المحجوزة .كل نصف ساعة إضافية تُحسب بتكلفة  3يورو لكل شخص.
يُسمح بنزع الحزام قبل الذهاب إلى المرحاض فقط .بعد ارتدائه مرة أخرى ،يجب أن يتحقق المدرب من المالءمة الصحيحة؛ وال يُسمح بدخوله إلى المضمار
قبل ذلك .ال يُسمح بالتدخين في أثناء ارتداء الحزام .يجب ربط حلقات األمان بحبل األمان عند التسلق ،ويجب ربط أحزمة  Smart Belayبالتوازي .يجب أن
تظل حلقة تسلق األمان مثبتة دائ ًما عند التعليق .يجب أال يتم فصل كل من حلقات األمان عن حبل األمان مطلقًا .إذا لم تكن متأكدًا ،فاتصل بالمدرب.
 .6تتسع كل محطة لشخص واحد فقط بحد أقصى في الوقت ذاته .يجوز لـ  3أشخاص بحد أقصى البقاء على المنصات في الوقت ذاته .يتم تنفيذ التأمين حسب
تعليمات المدرب.
 .7تحتفظ اإلدارة بالحق في است بعاد األشخاص الذين ال يلتزمون بقواعد االستخدام هذه من الحديقة .يحق للمنظم إلغاء أو تقييد أو مقاطعة مشاركة الزوار في
الحديقة ألسباب تتعلق بالسالمة للمشاركين وألسباب متعلقة بالطقس .حقوق المشارك ،على وجه الخصوص وفقًا للمادة  314من القانون المدني والمادتَين
 323و 346وما يليهما من القانون المدني ،تظل غير متأثرة في هذه الحالة.
 .8تتحمل شركة  Freiraum Erlebnis GmbHوممثلوها القانونيون أو وكالؤها الذين ينوبون عنها المسؤولية فقط في حالة النية المتع َّمدة أو اإلهمال
المنظّم أيضًا المسؤولية في حالة اإلهمال البسيط ،ولكنها تقتصر على الضرر المتوقع والمنصوص
الجسيم .وفي حالة اإلخالل بااللتزامات األساسية ،يتم تحميل
ِّ
عليه في العقد .ال يؤثر ذلك في الضرر الناتج عن اإلصابات الدائمة أو الجسدية أو الصحية ،وكذلك
لزمة قانونيًّا.
قواعد المسؤولية ال ُم ِّ
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