PREDPISY A POUČENIA V LANOVOM PARKU
„VEVERIČÍ PARK ŠTRBSKÉ PLESO“
1. Vstupovať na plošinu v lanovom parku a vykonávať na nej akúkoľvek činnosť, môže len osoba,
ktorá bola poučená o predpisoch, kúpila si lístok a prešla školením so súhlasom inštruktora.
2. Vstup na trať majú zakázaný osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
ďalej deti do 15 rokov, alebo 150 cm bez doprovodu dospelej osoby. Zákaz vstupu majú aj osoby,
ktoré nezvládli nácvik techniky istenia.
3. Osobám, ktoré predčasne opustia trať nebudú vrátené peniaze.
4. Počas pohybu na lanovej dráhe je návštevník povinný plniť pokyny inštruktora, neustále sa istiť
spôsobom naučeným počas inštruktáže a používať poskytnuté vybavenie. Porušenie týchto pravidiel
môže viesť k riziku pádu, alebo zranenia.
5. Búrka, silný vietor, prípadne iné nepriaznivé vplyvy počasia sú dôvodom k okamžitému
uzatvoreniu lanového parku, alebo niektorej jeho časti. Rozhodnutie je v kompetencii prítomného
inštruktora. Vstupné sa nevracia. Vstup je možné dokončiť v inom čase.
6. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v areáli lanového parku ani jeho okolí.
7. Vstup do lanového parku je povolený len osobám, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
Trať pre veľké veverice
Minimálna výška: 150cm
Maximálna váha: 130kg
Trať Mini pre malé veveričky
Minimálny vek: 3 roky /maximálny počet na dráhe mini je 20 detí
Za pohyb svojich ratolestí na trati Mini zodpovedajú rodičia.
8. Účastníci mladší ako 18 rokov potrebujú na vstup súhlas/podpis rodiča alebo zákonného
zástupcu. Účastníci mladší ako 15 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.
Jedna dospelá osoba môže prechádzať s dvomi osobami mladšími ako 18 rokov alebo s troma
osobami mladšími ako 12 rokov.
9. V areáli Veveričieho parku je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje!
10. Trate v lanovom parku sú jednosmerné.
11. Pohyb v lanovom parku je športová činnosť, pri ktorej je každý zodpovedný sám za seba.
12. Obe trate sú časovo neobmedzené, lístky na vstup sú jednorazové. Po ukončení atrakcie na
označenom mieste a v prípade chuti opakovaného prechodu je možnosť zakúpenia ďalšieho lístka.
13. Pri nedodržaní predpisov má obsluha právo vykázať zákazníka z priestoru „Veveričieho parku“.
14. Zdolávanie prekážok, bezpečnosť: - na prekážke sa pohybuje max. jedna osoba
- na plošine sa môžu pohybovať bez inštruktora max. dve osoby, s inštruktorom max. 3 osoby
- po každom zapnutí, je potrebné dôkladné skontrolovať zámok karabínky, aby sa správne zamkol
- v prípade úrazu alebo straty, majiteľ „Veveričieho parku“ neznáša žiadne sankcie alebo právne
úkony.
15. Pohyb vo „Veveričom parku“ mimo otváracích hodín je zakázaný!!!
16.Nachádzate sa v národnom parku, správajte sa ohľaduplne k prírode a ostatným návštevníkom.

Otváracia doba: 09:00 – 19:00
Prevádzkovateľ: Solisko s.r.o.
Konateľ Mgr. Peter Lupták, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 36668818
Zodpovedná osoba: Mgr. Peter Lupták, Štefan Pukač

