
הינו"פארק אתגרים ביער". עם חתימתו -התנאים העסקיים ותנאי השימוש הכלליים (להלן תע"כ) טרם כניסתו לתכל מבקר חייב בקריא.1
לקרוא את שלהםהמלווים המבוגריםעל על הוריהם או מוטל 14גיל מתחת לבל אותם. במקרה של מבקרים קטינים יקרא, הבין וקכישר מא

והסביר ,את תע"כ והבין קרא כי"פארק אתגרים ביער". ההורה/מלווה מבוגר מאשר עם חתימתו -לכניסתםטרםתע"כ ולהסבירם לקטינים, 
אותם למבקרים הקטינים.

שמירה על כללי -של אייםבמקרבמיוחד ,נפילות ופציעותתסכנמסוימים הכוללים ים נבסיכו"פארק אתגרים ביער" מלווה -השימוש ב.2
או נזק לבגדים משרף.לכלוךגרימת להאפשרות גם קיימת כן כמוהבטיחות. 

על נזקים לפרט או לרכוש אך ורק כמפעילת "פארק אתגרים ביער" אחראית במסגרת החוק Patscheider Sport GmbHחברת .3
במקרה של כוונה תחילה או רשלנות של המפעילה או של עובדיה.

 Murmli´sמסלול "מורמלי" [ט עלממ' (1,10-שגובהם החל מ "פארק אתגרים ביער" מתאים אך ורק למבקרים .4
Schnupperparcours ,([ עת השימוש בפארק להוות סכנה עבור בהעשויהנפשיתמגבלה פיזית או מאינם סובלים ממחלה או ואשר

רים כמשתרופות או חומרים , סמים, אלכוהולתהשפעתחת לאנשיםהכניסה האישית או זו של מבקרים אחרים. םאו בריאותםבטיחות
אחרים אסורה בהחלט.

מסלול בבן) כמו כן , לEinweisungs-Parcoursשני מסלולי ההדרכה (במ' מותר השימוש 1,10גובה מינימלי של החל מלמבקרים .5
, ) וקומפרדלMurmliflug), מעוף של מורמלי (Planseggפלנסג (:מסלולים המסומנים בכחולבו) הצהוב Murmli Parcoursמורמלי (

ביפאנג ,(Bifang), (Alpkopf))Komperdell .( מלווה מבוגר.של השגחה תחובהחלכמו כן

) Murmliflug), מעוף של מורמלי (Plansegg(פלנסג :מ' מתאימים למסלולים המסומנים בכחול1,30מינימלי של החל מגובהילדים.6
ביפאנג,)Masnerflug) ומעוף מזנר (Lazid), וכן לאציד (Komperdellקומפרדל ( (Bifang), (Alpkopf) 14גיל לקטינים מתחת

מבוגר.בליווי אדםרשאים לטפס במסלולים המסומנים באדום אך ורק 

מ' 1,50-החל מאשר גובהםבכל המסלולים. קטינים להשתמשרשאים 14מעל גיל ואשר הינם מ' 1,50גובה מינימלי של קטינים החל מ.7
רשאים לטפס אך ורק בליווי מבוגר.14גיל למתחת אך הינם 

הדרכה (לבן).המסלול את לפני השימוש במסלולים השונים על כל מבקר לעבור הדרכת בטיחות ולהשלים בהצלחה .8

תע"כ אלה, של ו הנחיות הבטיחות של המפעילה ושל עובדיה או הוראות אאי ציות ליש למלא אחר הוראות המפעילה ועובדיה. במקרה של .9
ואל"פארק אתגרים ביער"; כמו כן, במקרים -שימוש באפשרות המשךאותם מבקרים למצוא את עצמם משוללים שוייםע

כתוצאה מכך.אשר נגרמו לנזקים מסוג כלשהו לא תישא באחריות Patscheider Sport GmbHחברת

גלויים, טלפונים ניידים, מצלמות, מטריות, תיקי יד וחפצים חדים או תכשיטיםחפצים כגון אין לשאתק אתגרים ביער""פאר-בעת השימוש ב.10
גומייה. חל איסור על עישון במתחם בשיער ארוך אסוףלשבירים וכו', אשר עשויים להוות סכנה עבור המבקר עצמו או אנשים אחרים. יש 

כולו.

אחת מטבעות האבטחה (שאקל) להיות תבכל עת לחבל האבטחה המסומן. בעת מעבר חייבתמחוברלהיות תמערכת האבטחה חייב.11
השימוש אופן מחוברת לחבל האבטחה המסומן. אין לנסות בשום מקרה לשחרר את שתי טבעות האבטחה (שאקל) או לעקוף את המערכת. 

להוראות העובדים של "פארק אתגרים ביער". במקרה של ספק יש לקרוא לעובד ולשאול אותו.בגלגלת האבטחה חייב להתבצע במדויק

PATSCHEIDER SPORT GMBH תנאים כלליים של העסק ותנאי השימוש של

X-TREES עבור היער חבלים



.בו זמניתאנשים3-לבן אדם אחד בלבד. על הבמות מותרת הימצאותם של לא יותר מו זמניתהטיפוס בכל תחנת אימון מותר ב.12

קסדה, חגורה, מערכת אבטחהיש להשתמש בזהירות בציוד שהמפעילה מעמידה לשימוש המבקרים (.13 belay ובהתאם להוראות חכם (
"פארק אתגרים ביער".-בתום הביקור באת הציודיש להחזיר. להורידו בעת הטיפוסאוהמפעילה/מדריך. אין להעביר את הציוד לאחרים

מצלמות, מצלמות וידאו ומצלמות רשת שומרת לעצמה את הזכות לעשות צילומים בכל המתחם עם Patscheider Sport GmbHחברת .14
עם מצלמות, מצלמות וידאו ומצלמות רשת לצורך מטרות עסקיותמתחם כל הבומידע. המשתמשים אינם רשאים לעשות צילומים פרסוםלצורך 

.ללא אישור מתאים

.ר קבוצותעבוPatscheider Sport GmbHהתשלום יתבצע במזומן ומראש. ניתן על פי בקשה לקבל חשבונית מחברת .15

להפסיק הינה רשאית אנשים שאינם שומרים על תע"כ אלה , ובנוסף מהפארק מפעילת "פארק אתגרים ביער" שומרת לעצמה את הזכות להוציא .16
עד עבודות התחזוקה או זמן רעמים, שלג, קרח וכו') למשך -סערה, סופתכגוןסיבות בטיחות או תחזוקה (בשל  מסלולים אחדים באת השימוש 

. על אחראיות המבקר להתעדכן באמצעות הטלפון או האינטרנט לגבי שעות הפתיחה במקרה של ספק אודות תנאי מזג האוויר. נהכהסחלוף
החזר דמי קבלת אוויר. במקרה זה אין זכות למזג הפתיחה עקב תנאי השעות של קצרי מועד םמפורש על שינוייבאחראיתהמפעילה אינה 

הכניסה.

מספרמחייב של ציון בהביקור מועד"פארק אתגרים ביער" אישור -הגיע לאלא אם כן: רשמה מראש של קבוצות לא תהיה התייחסות לה.17
רשמה אושרה בכתב מצד מפעילת "פארק אתגרים ביער". ההבתנאי שהביקור המתוכנן וטרםלפחות שבועיים יעשה וזאת חברי הקבוצה

הבאים:ביטול עבור קבוצות שכבר נרשמו יתבצע על פי התנאים 
יום לפני מועד הביקור בחינם14עד -
ימים לפני מועד הביקור יש לשלם כדמי 4-החל מ-ממחיר הכניסה 50%ימים לפני מועד הביקור יש לשלם דמי ביטול בגובה 5עד 13-

50%ל שובר ע,קבוצות שכבר נרשמוהתשלום יקבלו בבמקרה של ביטולים החייבים -). 100%ביטול את מחיר הכניסה המלא (
חצי שנה.תוקף שלי ללשימוש עתיד

דקות לפני סגירת המתחם.90שעות. כניסה אחרונה תהיה 3הינו במתחם המרבילא ניתן להעביר את כרטיסי הכניסה. זמן השימוש .18

הרכבה והורדה של חגורות הטיפוס יתבצעו אך ורק על ידי העובדים..19

.וסכל עוד לובשים את חגורות הטיפחל איסור על עישון.20

חוקי מדינת אוסטריה.לאך ורק הביקור בפארק וחוזה זה כפופים.21
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