
  

 

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A trambulinpark egy fokozottan balesetveszélyes létesítmény, így mindenki biztonsága 

érdekében az alábbi előírásokat kötelezően minden látogatónknak be kell tartania. 

Az eszközöket mindenki saját felelősségre használja, amiről egyéni felelősségvállalási 

nyilatkozatot köteles elfogadni. 

1. A trambulinpark eszközeit nem használhatja: 

a. 4 és 5 éves gyermek csak felnőtt kísérettel mehet fel az eszközökre. 

b. akinek a súlya meghaladja a 110 kg-ot 

c. akinek egészségi állapota ezt nem teszi lehetővé 

d. aki terhes 

e. akinek akut sérülése van 

f. aki előtte alkoholt fogyasztott 

g. aki kábítószer hatása alatt van 

h. aki rendszeresen gyógyszert szed 

2. Az eszközeink használata előtt… 

a. öltözz sportos ruhába 

b. ha hosszú a hajad, kösd össze 

c. ékszereidet vedd le, piercingedet vedd ki vagy ragaszd le 

d. ha megteheted, a szemüvegedet vedd le 

e. zsebeidet ürítsed ki 

f. ellenőrizzed, hogy nincs ruházatodon semmi éles vagy kiálló alkatrész 

g. VEGYÉL FEL SPECIÁLIS TRAMBULINZOKNIT 

h. melegítsd be izomzatodat 



3. A trambulinpark eszközeinek használatához tartozó szabályok: 

a. kockázatos ugrásokat (pl. szaltót) csak saját felelősségre vállalj! 

b. egyik pályáról a másikra ne ugorj át! 

c. dupla szaltó és szaltósorozatok ugrása nem megengedett! 

d. az eszközökön enni vagy inni tilos! 

e. az eszközökre cipővel vagy mezítláb felmenni tilos! 

f. rágózni tilos! 

g. 6 év alatti gyermek mellett kötelező a felnőtt felügyelet! 

h. az eszközökön szaladgálni tilos! 

i. a trambulinokat egyszerre csak egy személy használhatja! 

j. figyelj, hogy mindig középen ugrálj, ne ugorj a trambulin szélére! 

k. a trambulinban ülni vagy feküdni tilos! 

l. mindig páros lábbal ugrálj, és két lábra érkezzél meg! 

m. Szivacsgödörbe csak a trambulinról lehet beugrani, a medence széléről nem! 

n. soha ne ugorj ki az ugrófelületről, mert súlyos sérülést okozhat 

o. tilos a katapultozás az eszközökön! 

p. az eszközökre felmászni tilos! 

q. a plafonról lelógó csövek, tartószerkezetek, lámpák nem a játék részei, 

hozzájuk nyúlni szigorúan tilos! 

4. Ninja Warrior pálya biztonsági előírások 

a. a pályát csak 150 cm-nél magasabb vendégeink használhatják! 

b. tériszonyos vendégeinknek nem ajánlott! 

c. vendégeink tudomásul veszik, hogy a pálya használata komolyan megviselheti 

a karokat, kezeket és a felsőtestet! 

d. egy pályán egyszerre csak egy ember tartózkodhat! 

e. a ninja warrior pályán is kötelező a speciális zokni használata! 

f. a pályán található tartószerkezetekre felmászni szigorúan tilos! 

5. A felhőtlen szórakozásért és a testi épség megóvásáért az alábbi szabályok 

betartására is ajánlott: 

a. pihenő beiktatása! 



b. a túl magasra való ugrás fokozottan veszélyes lehet, ezért tilos! 

c. fejjel előre ugrani szigorúan tilos és balesetveszélyes! 

d. figyelj társaidra és a testi épségükre! 

6. Trambulin board használata: 

a. elérhető a recepción bérleti díj ellenében 

b. 8 éves kor felett, saját felelősségre használható 

c. animátori felügyelettel használható 

  

AZ ESZKÖZÖKÖN DOLGOZÓ MUNKATÁRSAINK UTASÍTÁSAIT, KÉRJÜK, MINDEN ESETBEN 

KÖVETNI ÉS BETARTANI! AMENNYIBEN VALAKI NEM RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLJA 

ESZKÖZEINKET, VAGY TEVÉKENYSÉGE VESZÉLYES A SAJÁT ÉS MÁS VENDÉGEINK TESTI 

ÉPSÉGÉRE, ÉS EZEKET A TEVÉKENYSÉGEIT A FIGYELMEZTETÉS UTÁN SEM HAGYJA ABBA, 

MUNKATÁRSUNK TÁVOZÁSRA SZÓLÍTHATJA FEL, AMIT HALADÉKTALANUL BE KELL 

TARTANIA! 

Amennyiben akár Ön, akár az Ön közelében egy másik vendégünk balesetet szenved, vagy 

láthatóan egészségügyi problémája akad, kérjük, azonnal szóljon a helyszínen felügyelő 

munkatársunknak! 

Az eszközöket mindenki saját felelősségre használja, amiről egyéni felelősségvállalási 

nyilatkozatot köteles elfogadni. 

 


