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normativa de seguretat
NOM I COGNOM:
DATA:
DNI
TIPUS D’ACTIVITAT: PARC D'AVENTURA

CLÀUSULES GENERALS PER TOTS ELS RISCOS
1. En tot moment el participant seguirà totes i cada una de les indicacions dels Monitores.
2. L'empresa no és farà responsable del deteriorament o pèrdua dels efectes personals dels participants.
3. Està totalment prohibit participar en les activitats proposades sota qualsevol efecte d'alcohol i/o drogues. Es
prohibeix explícitament la ingesta d'aquestes substàncies abans o durant les activitats.
4. Es requerirà de les condicions físiques i psíquiques adequades per a la pràctica d'aquesta activitat.

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT
1. L'equip de protecció individual EPI serà col·locat pel Monitor del parc i en cap moment l'usuari podrà
manipular el seu propi arnès de seguretat o el d'altres usuaris.
2. En l'accés als circuits l'usuari haurà d’ancorar els dos mosquetons de seguretat. Aquesta instrucció ja se li
haurà explicat en els l'entrenament i en l'accés al circuit. També és visible en el nostre panell informatiu situat
a l'àrea d'entrenament.
3. L'usuari no podrà llançar-se per una tirolina fins que hagi quedat aclarida la arribada de la mateixa.
4. L'empresa no podrà ser responsable dels incidents originats en el desenvolupament de la pràctica d'aquesta
activitat si les condicions de participació enumerades anteriorment són objecte de falses declaracions, de no
respecte a les normes de seguretat, o en cas de pànic d'un o més participants.
5. L'empresa no es fa responsable dels danys materials o personals que puguin patir els participants per no
respectar aquestes normes.
6. L'usuari haurà de deixar les mans lliures en el recorregut de les tirolines i, en cap cas, intentarà frenar o aturar
la politja amb les mans.
7. L'usuari no podrà accedir a cap circuit sense la prèvia formació i autorització del monitor.
8. L'usuari haurà de portar els cabells recollits i queda prohibit portar ronyoneres, motxilles bosses o qualsevol
objecte susceptible de caure a terra com claus o mòbils, durant els recorreguts en alçada.
Com a participant assumeixo qualsevol responsabilitat sobre les possibles conseqüències del mal ús de les
activitats i/o no respecte a les normes de seguretat reflectits en aquest document. Per tant, eximeixo a
L'EMPRESA o qualsevol del seu personal, sobre qualsevol responsabilitat pel que fa a danys personals, materials,
lesions o mort que em poguessin sobrevenir per no respectar les condicions de seguretat marcades.
Signatura del participant o representant legal (menors de 18 anys)

