Draitūlinga maršrutu izmantošanas un kārtības noteikumi
Katrs piedzīvojums ir unikāls! Mēs esam par to, lai katram ir iespēja izmēģināt šo burvīgo un
aizraujošo kāpšanas tehniku. Lai izdodas!
Brīdinām - aktivitātes, kuras ir saistītas ar kāpšanu un nolaišanos pa virvēm, ir potenciāli bīstama Jūsu veselībai un
dzīvībai! Šo bīstamību var novērtēt, balstoties uz pieredzi. Savukārt pieredzi var iegūt, apgūstot zināšanas un
praktiskās iemaņas. Mēs rekomendējam šo pieredzi iegūt zinošu un kvalificētu instruktoru klātbūtni!
Kāpšanas tornis atrodas SIA Gandrs teritorijā, kas ir privātīpašums, tā tiek apsargāta un tiek veikta videonovērošana.

KĀPŠANAS TORŅA APMEKLĒTĀJIEM IR
PIENĀKUMS:
*Pirms kāpšanas pieteikties pie kāpšanas torņa
instruktora vai apsarga, vai veikalā (skatīt torņa darba
laiku).
*Norēķināties par kāpšanu saskaņā ar cenrādi.
Abonementu īpašniekiem tiks veikta atzīme uz
abonementa kartes.
*Novietot automašīnas tikai iekšpagalmā.
*Novietot velosipēdus speciāli tiem paredzētās
velostāvvietās.
*Šķirot atkritumus un izmest tos atbilstošajos
konteineros.
*Ziņot instruktoram vai apsargam par nozaudētām vai
atrastam mantām.
*Ziņot instruktoram par nelaimes gadījumiem,
cietušajiem, bojājumiem, kas radušies jūsu vai citu
apmeklētāju darbības rezultātā u.c.
*Ugunsgrēka gadījumā par to ziņot apsardzei un
instruktoram.
*Ievērot visus apsardzes un instruktora norādījumus.
*Kāpšanas torņa izmantošanas un kārtības noteikumi
jāievēro visiem apmeklētājiem.
*Neievērošanas gadījumā, kāpšanas torņa instruktoram
vai apsargam ir visas tiesības izraidīt apmeklētājus no
privātīpašuma.

LŪDZAM APMEKLĒTĀJUS:
*Izmantot ģērbtuves, lai pārģērbtos kāpšanai. Kāpšanai
izmantot specialo apģērbu vai sporta apģērbu un
kāpšanai domātus apavus.
*Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, bez vajadzības
nestaigāt pa zālienu, bet izmantot celiņus.

SIA GANDRS NENES ATBILDĪBU:
*Jūsu personīgām nozaudētām vai bojātām mantām.
*Jūsu novietoto velosipēdu avi automašīnu.
*Nelaimes gadījumiem, kas radušies, neievērojot
kāpšanas sienas drošības noteikumus.

NOTEIKUMI KĀPJOT DRAITŪLINGA MARŠRUTUS:

DROŠĪBA:
1. Kāpšana ir potenciāli bīstams sports, un tiem, kas
nodarbojas ar kāpšanu, pilnībā ir jāapzinās savu (sporta
ietverto) risku un pilnība jāievēro drošības noteikumi, lai
maksimāli samazinātu riska
pakāpi.
2. Aizliegts drošināt bez drošināšanas ierīcēm (ar
atkāpšanos, caur plecu utt.).
3. Kāpšanas laikā no rokām jānovelk gredzeni un citas
rotas lietas, jānodrošina, lai garus matus nevarētu
ieraut drošības āķos, drošināšanas/nolaišanās ierīcēs.
4. Pirms uzsākt kāpšanu, vienmēr jāpārliecinās, vai ir
aizskrūvētas drošināšanas karabīnes, vai pareizi veikta
pieāķēšanās vai iesiešanās virvē un vai partneris ir
gatavs uzsākt drošināšanu.

INVENTĀRS:
*Kāpšana un drošināšana veicama TIKAI ar sertificētu
inventāru (UIAA, CE).
*Kāpējiem regulāri jāseko līdzi personīgā inventāra
stāvoklim, un nepieciešamības gadījumā tas savlaicīgi
jānomaina.
*Par kāpšanas torni atbildīgās personas nav atbildīgas
par personīgā inventāra nepareizu pielietojumu vai tā
bojājumiem.
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