REGLER OG RETNINGSLINIER I GORILLA PARK VEJLE
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Klatreanlægget må ikke benyttes uden for åbningstiden og så længe de gule ”fare”skilte er opsat.
Entrébilletten giver adgang til 4 timers klatring inkl. 30 min. instruktion i Gorilla Park (medmindre andet er
angivet).
Instruktørerne kan til enhver tid vurdere en person uegnet til at klatre på banerne. Skulle en sådan
vurdering blive håndhævet refunderes billetten ikke.
Gæsten skal forinden klatring gennemgå en instruktion. Det er gæstens eget ansvar at følge med i
instruktionen og stille spørgsmål såfremt noget er uklart.
Gæster, der benytter klatreanlægget, gør dette på egen risiko og accepterer alle åbenlyse og
underforståede risici ved klatring.
Gæsten accepterer samtidig at Gorilla Park ApS ikke kan holdes ansvarlig for tab af eller skader på tøj
eller andre personlige genstande i forbindelse med benyttelsen af parkens anlæg og faciliteter.
Børn under 4 år kan ikke benytte klatrebanerne og børn under 15 år skal være i følgeskab med en
ansvarlig forælder/værge (over 18).
Børn under 8 år skal hele tiden være under opsyn af en ansvarlig forælder/værge.
Unge fra 15 til 17 år som ikke er i følgeskab med en ansvarlig forælder/værge, skal som minimum
medbringe en skriftlig accept fra en forælder/værge (med anført navn og 
tlf.nr
.) som har gjort sig bekendt
med aktiviteterne i Gorilla Park og givet tilladelse til at vedkommende må benytte banerne i Gorilla Park.
Skoler/institutioner betragtes i denne sammenhæng som værgen.
Børn fra 4 år kan kun benytte Baboon (1).
"Orangutang" (2) og Jungletrail (3) og ”Gorilla” (4) må benyttes af personer fra 8 år. "Silverback" (5) må
benyttes af personer fra 10 år (min. 130 cm), ”Alpha” (6) må benyttes af personer fra 12 år (min. 150 cm).
Alle børn under 12 år skal begynde med Baboon (1) og Orangutang (2) inden øvrige baner benyttes.
Det kan tage op til en time at gennemføre en bane.
Lukning af baner påbegyndes op til en time før parkens lukketid.
Gæster, som er påvirket af alkohol eller andre rusmidler må ikke benytte banerne.
Af sikkerhedshensyn må gæster ikke benytte banerne iført halsklude/halstørklæder.
Hårelastikker skal benyttes, hvis man har langt hår.
Højgravide, personer over 120 kg. eller personer med vejrtrækningsproblemer, dårligt hjerte, dårlig
ryg/nakke må ikke benytte banerne.
Spisning og rygning må kun foregå på anviste steder og uden i ført klatreudstyr (hhv. picnicborde og
rygekrog).
Medbragt tøj, bagage, mad og lign. må ikke efterlades på bordebænkesæt i picnicområdet, foran
salgsvognen eller på platformen, dog gerne under platformen. Opbevaring af værdigenstande kan købes.
Billedlegitimation skal fremvises på forlangende.
Såfremt udstyr har taget skade ved forkert anvendelse rejses krav om erstatning overfor skadevolder.
I tilfælde af ekstreme vejrforhold, kan der forekomme ændringer i åbningstiderne.
Bevidst overtrædelse af Gorilla Park ApS regler og de under instruktionen anviste retningslinier for adfærd
samt anvendelse af sikringssystemer og klatreudstyr, medfører omgående bortvisning. Gæsten accepterer
samtidig ved overtrædelsen, at Gorilla Park ApS ikke holdes erstatningsansvarlig for eventuel
personskade eller skader på personlige genstande.

Husk på, at vi benytter markedets førende og prisbelønnede sikkerhedssystem SSB fall stop, så I
kommer sikkert rundt i træerne. Alle instruktører er uddannede til det ansvar, de bestrider og alt
udstyr og anlæg inspiceres dagligt.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen og håber vi får nogle hyggelige timer sammen!
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