INFORMACE PRO KLIENTY ZIPLINE A PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI JÍZDĚ NA ZIPLINE
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Celková doba jízdy na zipline je cca 8 minut.
Po jízdě na zipline jede klient zpátky na start lanovkou nebo autem.
Minimální hmotnost pro jízdu samostatně je 30 kg a maximální hmotnost je 130 kg.
Minimální věková hranice pro jízdu samostatně není stanovena, záleží na uvážení rodičů –
doporučeno je alespoň 8 let.
Jízda v tandemu je umožněna dospělému s dítětem do 30 kg (celková hmotnost max. 130 kg).
Klientovi je pro jízdu zapůjčen sedací úvazek, jistící rameno, kladka s elektromotorem
s taškou pro přenos a helma.
Helma je povinná součást výbavy jezdce.
Dlouhé vlasy musí být sepnuté a schované pod oblečením.
Při jízdě v zimním období je nutné mít teplé zimní oblečení a rukavice, doporučeny jsou brýle.
Je nutné řídit se pokyny obsluhy zipline.
V případě zastavení kladky v průběhu jízdy mezi stanicemi zůstat v klidu, nepanikařit a vyčkat
na příjezd obsluhy, která klienta bezpečně odveze do stanice.
Kamerování a focení během jízdy je povoleno.
Zakoupením vstupenky na zipline a vstoupením do prostoru startu klient souhlasí
s provozním řádem a pravidly chování a zavazuje se je respektovat. V případě porušení
pravidel nebude klientovi služba poskytnuta nebo bude ukončena dříve a nebude mu
vráceno vstupné.

ZAKÁZÁNO
• Přísný zákaz manipulace s úvazkem, helmou, karabinami a kladkou.
• Přísný zákaz dotýkání se lana při jízdě.
• Přísný zákaz házení čehokoliv na zem při jízdě.
• Rotační pohyby ze strany na stranu při jízdě jsou zakázány, dochází k poškození kladky a
vzniká možnost vykolejení kladky.
• Zákaz předklánění a zaklánění při jízdě.
• Zákaz křičení po celou dobu jízdy.
• Zákaz zdržovat se zbytečně dlouho v prostoru přestupní stanice B.
• Jízda není umožněna osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
PŘERUŠENÍ PROVOZU JE NUTNÉ:
A. V případě zhoršení povětrnostních podmínek, a to:
▪ Silný nárazový vítr, bouřka, silný déšť nebo husté sněžení.
▪ Mlha.
B. V případě provedení záchranné akce.
V případě ukončení provozu z důvodu nepříznivých povětrnostní podmínek bude klientovi
nabídnut nejbližší možný náhradní termín.

