
Podmínky pro účastníky 
 
1. Před nástupem na lanový park si musí každý účastník pročíst tyto provozní podmínky,  

vzít je na vědomí a svůj souhlas potvrdit podpisem. 
 Účastníkům mladším 18 let musí doprovázející dospělé osoby tyto provozní 

podmínky přečíst, s nezletilými návštěvníky důkladně prohovořit a svým podpisem 
potvrdit, že provozním podmínkám nezletilí návštěvníci porozuměli.  

 
2. Pohyb na lanovém parku je spojen s rizikem a probíhá na vlastní nebezpečí. Každý 

účastník si sám určí intenzitu a míru fyzické zátěže. Nesprávná manipulace s jistící 
technikou může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Rozsah odpovědnosti firmy 
Freudhofmaier KG je uveden v bodu 9. 

 
3. V celém areálu lanového parku je všeobecný zákaz kouření (Výjimka: Kuřácké 

koutky). Pro osoby, které na sobě mají jistící výstroj, platí absolutní zákaz kouření a 
nesmí se zdržovat v blízkosti ohně a žáru!  

 
4. Lanový park je přístupný pro návštěvníky s tělesnou výškou od 110 cm. Maximální 

přípustná hmotnost je 120 kg.  Děti mladší 14 let smí nastoupit na lanový park jen 
v doprovodu dospělé osoby. Dalším předpokladem pro nástup na lanový park je to, že 
účastník netrpí nějakou nemocí ani jiným psychickým nebo fyzickým postižením, 
které by mohlo při pohybu na lanovém parku  představovat nebezpečí pro vlastní 
zdraví nebo zdraví jiných návštěvníků. Programu se nesmí zúčastnit osoby pod 
vlivem alkoholu nebo drog. 

 
5. Při lezení musí být předměty (mobily, šperky, kamery, apod. zabezpečeny tak, aby 

neohrožovaly účastníky samotné nebo druhé. Dlouhé vlasy musí být svázány nebo 
zajištěny pod helmou.  

 
6. Každý účastník musí před nástupem na lanový park absolvovat teoretické a praktické 

bezpečnostní školení. Všechny instrukce a rozhodnutí pořadatele a dohlížejícího 
personálu jsou závazná. Při nedovoleném jednání nebo nedodržení pokynů či porušení 
bezpečnostních požadavků pořadatele nebo dohlížejícího personálu může být dotčený 
účastník vyloučen z programu lanového parku.  Při nedovoleném jednání nebo 
nedodržení pokynů či porušení bezpečnostních požadavků provozovatele nebo 
dohlížejícího personálu nepřebírá firma Freudhofmaier KG žádnou zodpovědnost za 
újmy, které kvůli tomu vzniknou. 

 
7. Výstroj (přilbu, jistící postroj, jistící lano s karabinami, ocelovou kladku), kterou si od 

nás zapůjčíte,  musíte použít podle instrukcí provozovatele nebo dohlížejícího 
personálu. Tento jistící materiál je vlastnictvím provozovatele a musí být při opuštění 
parku zase kompletně odevzdán v místě určeném pro vrácení. Během celého pobytu 
na lanovém parku nesmíte odkládat tuto výstroj v zájmu vlastní bezpečnosti.  

 
8. Obě jistící karabiny musí být stále zavěšeny protisměrně na ocelovém laně (červené 

bezpečnostní lano). Při přejišťování musí vždy jedna karabina zůstat zavěšena na 
červeném bezpečnostním laně. Nikdy nesmí být obě karabiny současně odepnuty 
z bezpečnostního lana. Kladka musí být zavěšena na zeleně označeném 
bezpečnostním laně (Flying Fox). Před startem na dráze Flying Fox musí být trasa a 
cíl volný. 



9. Firma Freudhofmaier KG ručí za škody na zdraví pouze v rámci zákonných 
ustanovení. Za věcné a jiné majetkové škody ručí firma Freudhofmaier KG jen při 
úmyslné nebo hrubé nedbalosti provozovatele nebo osob, které byly provozovatelem 
pověřeny vedením nebo dozorem. 

 
10. Parkour smí provozovat děti a mladiství podle věkového a výškového omezení. 

Každý cvik smí provádět pouze jedna osoba. Na plošinách se smí současně zdržovat 
maximálně 3 osoby.    

 
11. Vedení společnosti si vyhrazuje právo, vykázat z parku ty osoby, které nedodrží tyto 

podmínky účasti. Vedení společnosti si vyhrazuje právo zastavit provoz z technických 
a bezpečnostních důvodů (požár, bouře, vichřice atd.) V těchto případech se zaplacené 
vstupné nevrací. Pokud se návštěvník sám rozhodne předčasně ukončit návštěvu 
parku nebude mu zaplacené vstupné vráceno. 

 
 
 
  

Dospělý (odpovědná osoba): Příjmení, jméno, datum narození 
 
 

E-mail 

PSČ, místo 
 
 

Ulice, číslo domu 

Děti: Příjmení, jméno, datum narození 
 
 

Děti: Příjmení, jméno, datum narození 

Děti: Příjmení, jméno, datum narození 

 

Děti: Příjmení, jméno, datum narození 

  
Svým podpisem potvrzuji, že jsem s výše uvedenými podmínkami srozuměn a tyto jsem 

vzal na vědomí. 

 

 
…………………………………………………….      …………………………………………     
Místo, datum                                                                  podpis 


