„MAGASLATI KÖTÉLPÁLYÁK” Használatának Szabályzata
1. A lecsúszópálya jegy megvásárlásával minden felhasználó maradéktalanul elfogadja a
Nemzeti Filmtörténeti Élménypark Magaslati Kötélpályák Használatának Szabályzatát és
Házirendjét.
2. A lecsúszópálya kiindulási pontjához engedély nélkül fölmászni szigorúan tilos!
3. A lecsúszópályát mindenki saját felelősségére használja. A használat előtt
Felelősségvállalási Nyilatkozatot köteles kitölteni, aláírni. (név, cím, elérhetőség) Minden
résztvevő kötelező az animátorok által tartott oktatáson részt venni a szolgáltatást igénybe
veszi.
4. A lecsúszópálya rendezett ruházattal, hajviselettel (hajgumi), az értékek (ékszerek, mobil
telefon, pénz, stb.) biztonságos (zsebben, oldaltáskában, felszerelési ponton) elzárásával
használhatóak!
5. Kizárólag az Nemzeti Filmtörténeti Élménypark (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) által
biztosított egyéni védőfelszerelés használható a Élménypark területén, úgy, mint: beülő,
sisak, kötél, karabiner, csiga. Minden elveszett, vagy a nem rendeltetés szerű használat
miatt megsérült eszköz árát a használó köteles megtéríteni.
6. A lecsúszó pályán és annak megközelítéséig önbiztosító rendszert alkalmazunk.
Felügyelet:
Minden résztvevő csak animátori felügyelettel, az oktatás elsajátításával, az animátortól
halló és látótávolságon belül maradva veheti igénybe a lecsúszópályát.
A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSA KÖTELEZŐ!
1. A felszerelést, használata előtt le kell ellenőriztetni az üzemeltető személyzettel!
2. Minden beülőt, amit a vendégek használnak, nem adhatnak kölcsön, és nem cserélhetik
el másokkal, illetve nem vehetik le magukról! A le és felszerelést kizárólag az üzemeltető
Személyzet végezheti! Ezzel kapcsolatban bármilyen szabálytalanságot, vagy
rendellenességet észlel, kérjük, azt haladéktalanul jelezze az üzemeltető Személyzetnek,
mielőtt a pályát használná!
3. Egyéni védőfelszerelés nélkül a pályára felmenni szigorúan tilos!
4. A a csúszópálya kiinduló pontjánál 3 fő és egy animátor tartózkodhat egy időben!
5. A lecsúszópálya megközelítési útvonalára kihelyezett biztonsági utasításokat vegye
figyelembe és azoknak minden esetben saját biztonsága miatt tegyen eleget.(Kihelyezett
táblák, figyelmeztető színek)
6. A biztosító kötél és a védőkorlát szintje fölé mászni szigorúan tilos! Kizárólag a járó
felületen lehet megközelíteni a lecsúszás kiinduló pontját.

7. Az Ön folyamatos biztonsága érdekében a karabinereket állandóan a biztosító drótkötélen
lévő zöld-sárga jelzésre kell kapcsolni, az úgynevezett ökörszarvas csigánál a karabinereket
a drótkötélre a csiga elé és mögé, majd utána a csiga két „szarvára” kell akasztani! A saját
biztonságuk érdekében folyamatosan ellenőrizzék a felszerelést és a biztosító eszközök
bezárt állapotát!
8. Lecsúszáskor az ökörszarvas csiga használatakor a csigát és a karabiner szárakat
összefogva hajtjuk végre a csúszást!
9. A csigát a PIROS színnel jelzett kötélre csak akkor szabad föltenni, ha az előttünk csúszó
személyt már lecsatolták, valamint ha erre az üzemeltető Személyzet engedélyt ad.
10. Nekifutásból, beugrással csúszást indítani szigorúan tilos, balesetveszélyes!
11. A csúszás megkezdése után a csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos,
balesetveszélyes!
Egyéb kitételek:
1. Amennyiben nem használja a csigát, akkor azt a beülőhöz kell kapcsolni annak
karabinerével.
2. A karabinereket szigorúan tilos egymáshoz illetve más tárgyakhoz ütögetni, azokat a
biztosító szárakkal pörgetni stb. Amennyiben ilyet tapasztalunk szükséges a karabinerek
selejtezése, azok árát a használó köteles megtéríteni.
3. A lecsúszó pályát csak 90 kg alatti személy veheti igénybe.
4. A lecsúszó pályát 90 cm-től magasabb és 190 cm-től alacsonyabb személy használhatja.
5. 18. életév alatt szülői felügyelet vagy szülői hozzájárulás szükséges.
6. Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés stb.) esetén jelezzék azt az üzemeltető
Személyzetnek, akik, ha szükséges, gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.
7. Minden személy, aki veszélyesen felelőtlenül viselkedik, és ez által veszélybe sodorja a
többi résztvevőt, automatikusan kitiltjuk az Nemzeti Filmtörténeti Élménypark területéről.
8. A lecsúszó pálya csak józan, felelősségteljes (alkohol, élvezeti szer nélküli) állapotban
használható.
9. A Pályaüzemeltetők bármilyen, általuk veszélyesnek ítélt helyzetet tapasztalva
félbeszakíthatják, leállíthatják a lecsúszó pálya üzemelését.
10. Tilos az Élményparkban a dohányzás!
11. A park területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!
12. A hangoskodás, kiabálás kerülendő!

13. Az Élménypark területén, a fokozott balesetveszély miatt, szaladgálni tilos!

