
Felelősségvállalási és hozzájáruló nyilatkozat  

a Sun City Kalandparkban található magaslati kötélpályák használatára 

 

1. Ezennel hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a szülői felügyeletem / gyámságom alá tartozó vagy a 

felügyeletemre bízott kiskorú az Üzemeltető által a Hódmezővásárhely külterület 01633/10. hrsz. alatt 

működtetett Sun City Szabadidőközpont területén található drótköteles akadálypályáit (továbbiakban: 

Létesítmény) és az Üzemeltető által rendelkezésére bocsátott – 70.000,- Ft értékű – biztonsági felszerelést 

(beülő, hevederek, karabinerek, kantár, csiga, sisak) igénybe vegye saját és az Én felelősségemre. 

2. Kötelezettséget vállalok, hogy a szülői felügyeletem / gyámságom / felügyeletem alá tartozó kiskorú 

használatot követően a biztonsági felszerelést sértetlen állapotban az Üzemeltető képviselője részére 

visszaszolgáltatja. 

3. Tudomásul veszem, hogy az akadálypályák használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet olyan 

fizikai és szellemi képességek birtokában lévő személyek folytatnak, akik az akadálypályát az Üzemeltető 

által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően tudják használni. 

4. Mindezek figyelembevételével kijelentem, hogy a szülői felügyeletem / gyámságom / felügyeletem alá 

tartozó kiskorú fizikai és szellemi képességeim lehetővé teszik a Létesítmény – Üzemeltető által 

meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelő - használatát. 

 

5. Kijelentem, hogy az Üzemeltető által ismertetett, a Magaslati Kötélpálya Használati Szabályzatban 

szereplő – a Létesítmény megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó – információkat, szabályokat 

megismertem, azokat megértettem és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. 

 

6. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a szülői felügyeletem / gyámságom / felügyeletem alá 

tartozó kiskorú alkohol, drog vagy a Létesítmény biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló 

gyógyszer hatása alatt nem áll. 

7. Tudomásul veszem, hogy a nem rendeltetésszerű, előírás szerinti pálya és felszerelés használat esetén a 

szülői felügyeletem / gyámságom / felügyeletem alá tartozó kiskorú magában, vagy másnak okozott 

sérülés vagy egyéb kár esetén az Üzemeltető nem vonható felelősségre. Az ilyen sérülés és/vagy kár 

okozásáért a teljes vagyoni és nem vagyoni kártérítési felelősséget vállalom. 

MAGASLATI KÖTÉL PÁLYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
 

1. A magaslati kötélpálya – továbbiakban: kalandpark – területére engedély nélkül belépni szigorúan tilos!  

2. A kalandparkot mindenki a saját felelősségére használja és a használat előtt az erre vonatkozó 

nyilatkozatot köteles aláírni. 18 év alattiak a kalandparkot a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, 

gyám vagy az általuk kísérettel megbízott nagykorú kísérő írásos hozzájárulása esetén használhatják. A 

belépőjegy megvásárlásával, illetve a felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával a kalandparkot igénybe 

vevő vendégek tudomásul veszik, hogy a nem rendeltetésszerű, előírás szerinti pálya- és felszerelés 

használat esetén a vendégek által önmaguknak, vagy harmadik félnek okozott vagyoni vagy nem vagyoni 

kár esetén az Üzemeltető a felelősségét kizárja, felelősségre nem vonható.  

3. A kalandpark gyerekpályái 150 cm testmagasságig, míg a felnőtt pályái 150 cm testmagasságtól 

használhatók.  

4. A nagykorú vendégek a belépőjegy megvásárlásával, míg a kiskorúak a hozzájáruló nyilatkozat szülő, 



gyám vagy kísérő általi aláírásával feltétel nélkül elfogadják és tudomásul veszik a Sun City 

Szabadidőközpont területén található kalandpark használati szabályait, melyeket önmagukra kötelező 

érvényűnek tekintenek.  

5. A kalandparkba belépőjegyet megfizetők jogosulttá válnak az Üzemeltető által biztosított biztonsági 

védőfelszerelések használatára és azok egyéni használatára vonatkozó oktatásra és a kalandpark használata 

során szakképzett segítők (animátorok) állandó figyelme alatt állnak.  

6. Minden résztvevő számára korosztálytól és tudásszinttől függetlenül kötelező a biztonsági eszközök 

biztonságos használatának elsajátítására irányuló gyakorló képzésen történő részvétel és a biztonsági 

szabályok elsajátítása.  

7. A magaslati kötélpályákra a vendég csak és kizárólag a biztonságtechnikai eszközök megfelelő 

kezelésének elsajátítása után mehet.  

8. A biztonsági előírások szigorúak és az európai szabványokhoz igazodnak. A kalandpark területén 

kizárólag a Sun City Szabadidőközpont által biztosított és az Üzemeltető által alkalmazott animátorok által 

feladott egyéni védőfelszerelés használható, úgy mint beülők, sisakok, kötelek, kantárak, karabinerek, 

csigák. A biztonsági felszerelés használata a pályákon való tartózkodás teljes ideje alatt mindenki számára 

kötelező! Amennyiben a felszerelés meglazul, vagy a vendég bármely más eltérést észlel, azt azonnal 

jelezni köteles az animátornak. A vendég részére egyénileg juttatott biztonsági felszerelések egymásnak 

kölcsön nem adhatóak és egymással az egyéni biztonság érdekében el nem cserélhetőek. 

9. Biztonsági felszerelésben szigorúan tilos elhagyni a kalandpark területét, a biztonsági felszerelést a 

pályák befejezése után minden esetben hiánytalanul az animátor részére vissza kell szolgáltatni. Minden a 

vendég által elvesztett és a rendeltetésellenes használat által sérült eszköz ellenértékét az Üzemeltető 

részére meg kell fizetni. Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből 

eredő kár a felszerelések használóját terheli.  

10. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk a biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan 

személyeknek a kalandpark használatát. A gyakorló pályán lévő elemek használatát az oktatók értékelik 

és döntenek a vendég pályahasználati alkalmasságáról (a kalandpark használatának biztonságtechnikai 

szempontból történő megtagadása esetén a részvételi díjat a vendég részére visszafizetjük). A kalandparkot 

alkohol, drog vagy a létesítmény biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer hatása alatt 

használni szigorúan tilos!  

11. A kalandpark használata előtt a ruházatot el kell rendezni, sálat, egyéb kilógó ruhadarabot viselni nem 

szabad. Lehetőség szerint testre simuló sportruházatot kell viselni, amely a szabad mozgásban nem 

akadályoz. Ajánlott a zárt edzőcipő; a szandál, papucs nem alkalmas a kötélpályán való biztonságos 

részvételre. Piercingeket ruhával, vagy ragtapasszal le kell fedni. A hosszú hajat össze kell fogni és az 

ékszereket le kell venni. A zsebeket az azokban található tárgyak kiesésének elkerülése érdekében ki kell 

üríteni.  

12. A magaslati kötélpályára lépés előtt a vendég köteles az animátornak jelezni a pálya megkezdését.  

13. A folyamatos biztonság érdekében a karabinert állandóan biztosító drótkötélhez kell kapcsolni. 

Biztosítás nélkül tartózkodni tilos és életveszélyes a pályán! A résztvevők a biztonsági előírások 

betartásáért felelősséggel tartoznak.  

14. A lecsúszó kötél alá belépni és a csigát a lecsúszó kötélre feltenni csak akkor lehet, ha az előző csúszó 

személy már leérkezve megállt. A lecsúszó pályákon a csúszás abban az esetben kezdhető meg, ha a vendég 

meggyőződött arról, hogy a lecsúszó pálya szabad. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan 

tilos! Lecsúszás esetén csak annak hevederét, vagy a lecsúszó csiga házát szabad fogni! A csiga elé a 



drótkötélre ráfogni szigorúan tilos!  

15. Amennyiben a csiga az akadályhoz nem szükséges, így a vendég azt nem használja, abban az esetben 

a beülőhöz kell kapcsolni annak karabinerével.  

16. A felszerelésekbe beleugrani, a biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos! A biztosító karabiner 

vállmagasság alá nem kerülhet.  

17. A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani szigorúan tilos!  

18. Az animátorok jogosultak megtiltatni a pályahasználatot minden veszélyesen viselkedő vendégnek, aki 

veszélyezteti a saját és mások biztonságát.  

19. Akadályonként maximum egy fő, platformonként maximum két fő résztvevő tartózkodhat egyidőben. 

A biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani.  

20. Probléma (ijedség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén azt jelezni kell az animátoroknak, akik 

gondoskodnak a vendég biztonságos lehozataláról.  

21. Az animátoroknak bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva joguk van a kalandpark üzemelését 

félbeszakítani vagy leállítani.  

22. Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerül. 

23. A szabályzatot elolvastam, megértettem és tudomásul veszem. 

  

 


