Normativa Everest Costa Brava

Instruccions / directrius en el "Circuit de cordes"
Aquest tipus de circuit de cordes HRC és únic. El nostre equip de seguretat tècnic en els circuits de cordes HRC
està en perfecte ordre i estat. No obstant això, l'ús correcte dels equips de seguretat és responsabilitat única
dels participants. Per tant, és imprescindible estar concentrat i acurat amb un mateix i amb l'equip de seguretat i
els engranatges fixos.
Si us plau, protegeixi’s a si mateix mitjançant l'observació de tots els nostres senyals d'advertència i informació,
informació de seguretat, condicions generals i les següents instruccions / directrius.
Al llarg de l'estada al circuit de cordes totes les instruccions del personal han de ser respectades. Tots els
clients han de prendre part en la completa instrucció de seguretat, teòrica i pràctica duta a terme pel nostre
personal. L'equip de seguretat (arnés, corda de seguretat amb mosquetons i corró de seguretat) no es pot
utilitzar sense participació en la instrucció de seguretat duta a terme pel nostre personal. Després de la
instrucció de seguretat, cada participant ha de tenir cura del seu equip de seguretat i realitzar el circuit per si
mateix.

Directrius especials per al circuit de cordes EVEREST:
Els dos mosquetons de seguretat sempre necessiten estar enganxats al cable de seguretat. En canviar els
mosquetons a un altre cable només un mosquetó pot ser retirat i després enganxat en un altre cable. Mai retiri
els dos mosquetons de seguretat al mateix temps del cable de seguretat!
Si us plau, comproveu l'equip de seguretat de la seva parella. Cada mosquetó de seguretat està llavors
controlada per 4 ulls (els seus i els de la seva parella) que són sempre millor que 2.
A cada element només pot passar per 1 persona alhora. No hi pot haver més de 3 persones a cada plataforma
al mateix temps. Les àrees tancades o restringides, no s'han de creuar. Els nens amb una alçada inferior a
1,40m d'alçada, necessiten estar acompanyats per un adult durant el circuit. Grups escolars i els grups infantils
(per cada 5 nens inferiors a 1.40 m), opcionalment poden estar acompanyats per un adult o necessiten reservar
el personal de seguretat addicional.
L'accés al Circuit de cordes requereix una condició física i mental que no sigui un perill ni per a vostè ni per als
altres participants. En cas de dubte consulti al nostre personal de seguretat i informeu-nos sobre qualsevol
problema de salut. Les persones sota efectes de l'alcohol, drogues etc NO PODEN PARTICIPAR!
L'entrada al Circuit de cordes requereix una alçada mínima de 1,30 m. Les persones que pateixen d'alguna
malaltia i / o estiguin sota tractament mèdic, com ara les malalties de la columna vertebral, els ossos o del cor,
hipertensió, malalties cardiovasculars i també les dones embarassades i les persones amb un pes superior a
120 kg NO PODEN participar per raons de la seva pròpia seguretat! El nostre personal està autoritzat per
excloure les persones que no compleixin amb les exigències requerides descrites anteriorment (tant mentals
com de condició física).

Mitjançant l'acceptació d'aquestes instruccions / pautes vostè assegura que no hi ha cap objecció a la
participació en una activitat que és físicament exigent i requereix una gran quantitat de mesures de seguretat
auto-dependents.
En signar aquest document reitero la meva confirmació que he llegit atentament, i entès en el seu contingut i
accepto aquestes instruccions / directrius. En signar aquest formulari de consentiment també accepto les
condicions generals de l'Everest (per a persones menors d'edat el tutor legal és el responsable). En cas de no
respectar la normativa, la direcció de l'Everest Costa Brava, es reserva el dret d'expulsar aquestes persones del
recinte. No podem assumir cap responsabilitat pels objectes de valor i / o la roba consignats a nosaltres.

Acord sobre les instruccions / directrius
al "Circuit de Cordes":
Per la present estic d'acord amb les instruccions / directrius anteriors i de les condicions generals de Everest
Costa-Brava:
Nom i Cognoms:

_____________________________________________________

Direcció:

_____________________________________________________

Codi Postal:

___________________ Localitat: _______________________

Telèfon:

____________________________________________________

e-mail:

____________________________________________________

¿Com ens va conèixer?
Internet
Amics/Família/Feina
Publicitat/Flyer
Radio/TV
Altres
Autorització protecció de dades:
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica nº 15/1999, de 13 de desembre, l'interessat, pare / mare o tutor
queda informat i autoritza la incorporació de les seves dades i si escau els del menor, a un fitxer propietat
d'INVERSIONS GF MEDITERRANEA, S.L, amb la finalitat de gestionar la inscripció de l'interessat a les
activitats de l'Everest Costa Brava.
Marcant les següents caselles vostè dona consentiment per a:
Registrar la seva imatge durant les activitats i publicar-les en les xarxes socials i a la web de l'empresa.
Rebre informació comercial de les activitats i serveis de l'empresa.
Queda igualment informat de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
seves dades personals, mitjançant escrit o comunicació a INVERSIONS G.F. MEDITERRANEA, S.L., Crta.
Santa Cristina d'Aro, 85 de Platja d'Aro, 17249-Girona. INVERSIONS G.F. MEDITERRANEA, S.L., es
compromet a complir el seu deure de guardar secret, respecte de dades de caràcter personal que consten en el
fitxer i garanteix l'adopció de les mesures de seguretat legalment necessàries per assegurar la confidencialitat
d'aquestes dades.

Lloc

Data

________________________________
Signatura

