ZIPCITY zipline, freefall, climbing wall, container adventure course, hereinafter ‘course’, ‘adventure park’, ‘park’.
All visitors use the park at their own risk following our
rules, regulations and instructions.

You may not enter any of the courses without the proper
security devices.
Security ropes, zipline wires may not go under your armpits.

You may access the park only with a valid admission ticket
or as guardian of a minor.

Do not ever tie a security rope or safety strap around your
wrist.

Using the park’s attractions you must wear fitting clothing, no hanging garments, no loose accessories. Long hair
must be worn in a pony tail. Do not wear jewelry, rings,
bracelets, necklaces or a watch. These must be taken off
and can be kept in our private lockers. Rings can be especially dangerous. You may only have your cellphone in
your pocket if you can prevent it from falling out.

Security harness may not get tangled or twisted.

You may only enter any of the courses with the permission
of our operators (animators).

Don’t ever let the carabiner turn around and its closing
mechanism (spring lock) should always be locked properly.
Before you enter the zipline always check that your safety
carabiner is securely latched onto the security zipline connected to the zipline trolley.
You may only glide down zipline if you made sure that there
is no one else on the zipline at the time of your start.

The different tickets entitle our users to different services:
You may not run and jump onto the zipline.
Basic Entry Ticket – Unlimited use of our adventure course
and climbing walls, selfies with our giant robots, one zip line
ride, one Tower Of Terror ride, free WIFI access.
Rock Star Ticket – You can get to the the front of any
line. Unlimited access to our adventure course, climbing
wall, Tower Of Terror, 1 hour selfie stick rental, free WIFI
access, one special FX zip line package.
Matiné Ticket – This ticket offers the same benefits as
our general admission ticket. You can only buy it online
and must enter the park between 11AM and 2PM.

Our closed adventure course features strobe lights, which
may trigger epileptic seizures. It is not recommended for
epilepsy sufferers.

You may only hold onto the security harness or the case of
the zipline trolley. Putting your hand in front of the zipline
trolley is strictly prohibited and highly dangerous. Placing
your hand on the zipline wire is dangerous and prohibited
as well.
When on the zipline please lean back in a way that your
neck doesn’t get close to the zipline cable.
Jumping into the safety gear or climbing above the security cables is strictly prohibited.

Our operators decide at their own discretion whether you
possess the skills to use our adventure course. If our operators find that you are not fit to use the course safely
they may not grant you access. The guest in this case is
entitled to a full refund.
In case of fatigue, fear, headaches, dizziness, injury, pain
please alert our operating staff so they may evacuate you
safely.
Any guest who behaves dangerously, puts himself or others in harm’s way may be ejected from the park without a
refund.
The park and its attractions can only be used in a sober
and responsible state. Operators may deny access to any
of our attractions without giving any reason.
Upon noticing dangerous behavior, threatening conditions
or any situation deemed as a security risk, operators may
temporarily suspend the use of the whole park or its certain attractions.
During inclement weather the course, zipline, the wall, Tower
Of Terror or the special effects may close temporarily.
Guests are not entitled to a refund for temporary closures
for security reasons.
It is strictly forbidden to enter a closed attraction.

Special Effect Rush – We boost your zipline experience
with CO2, flames and colored powder for one zipline ride.

For the adventure course, the use of long pants, closed
shoes, and headlamps is strongly recommended. On the
adventure course safety helmets are mandatory.

The adventure park’s proper use includes the use of protective equipment, taking part in the private safety instruction and instruction of use of safety equipment.

For the zipline and climbing wall the use of the safety harness and helmet is mandatory.

The improper use of equipment or damage or loss caused
by the improper use of equipment shall be the responsibility of the guest.

On the zipline wires only 1 guest can remain between two
platforms. A maximum of 2 guests can remain on one platform. Safe distance must be kept at all times.

For your own security please check your safety equipment
and the closed state of the securing devices.
If you can’t finish a certain section of an attraction please
ask for the help of our operator. Please remain calm at all
times. Leave the rescue and its methodology of our staff
and cooperate with us. Please follow our safety instructions at all times.
•

The park can be used at your own risks and you must sign
a liability waiver prior to entering the park.

On the ladders and steps only 2 guest can remain on each
section. Safe distance must be kept at all times.

The zipline can only be used by individuals taller than 130
centimeters.

A maximum of 3 persons can remain on the zipline’s top
platform. Waiting must take place on the steps leading up
to the top platform at 2 person on each section.

The Tower Of Terror can only be used by individuals 18
years or older.
You are strictly forbidden to use the adventure park’s
equipment and attractions under the influence or drugs or
alcohol.
The park may not be used by person’s who have a physical
handicap or health issues that would prevent such person
from the proper use of the park or its equipment.

•
•
•

•
In the Tower Of Terror tower only one person may remain
under the supervision of our operator.
The Tower of Terror may only be operated by our operating staff.
The use of safety helmet is mandatory. Knee and elbow
protectors are strongly recommended.

The park may only be used under the supervision of our
trained operators (animators).

In the Tower Of Terror you must step onto the middle of the
trap door. Keep your hands next to your body and stand up
straight.

By purchasing an entry ticket you accept our terms and
conditions and our safety rules and regulations.

You must instruct the operator when you are ready for your
free fall by using the word’s READY or OK.

You may only use the safety equipment provided by the
park’s management at the adventure park. Safety equipment provided by the park includes: zip line harnesses,
safety helmets, ropes, safety straps, carabiners, belay devices.

You must wear closed shoes or be completely barefoot to
use our climbing wall.
On our adventure course you may never leave against traffic (turn around). It is prohibited to jump off the course.

•

No littering or throwing stones or other objects
at the park.
Smoking is strictly prohibited
We are not responsible for lost or stolen objects.
Loud or offensive behavior is not tolerated
and may lead to immediate ejection from the
park without refund.
You may not be under the influence of alcohol,
drugs or hallucinogens during your visit to the park.
In case of injury or health related issues
please contact our park staff

Violating our safety rules and regulation can lead to the
immediate ejection from the park without refund. Zip City
is not responsible for any loss or injury resulting from the
improper use of our equipment or disregarding our safety
rules and regulations.
HAVE FUN!

A „ZIPCITY” zipline, szabadesés, mászófal és konténer pályáját (a „Pálya”, vagy „Kalandpark”), minden látogató saját
felelősségére, rendeltetésszerűen használja.

védősisakok, kötelek, kantárak, karabinerek, csigák. Biztosító felszerelés nélkül a pályára felmenni szigorúan tilos!
A biztosító, ill. pálya drótkötél ne kerüljön a hónaljunk alá!

A Kalandpark területén kizárólag érvényes jeggyel, illetve
érvényes jeggyel rendelkező kiskorú kísérőjeként tartózkodhatnak a látogatók.

A pályán lévő kötelet soha ne csavarja a keze köré!
A kantár heveder ne csavarodjon, gubancolódjon össze!

A pályák használata előtt a ruházatot el kell rendezni (az
ne lógjon), a hosszú hajat össze kell fogni és az ékszereket
(gyűrű, karkötő, nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra, stb.) le
kell venni.
A gyűrű különösen veszélyes lehet! A zsebekben tárgyak,
pl. mobil telefon csak annak kiesésének megakadályozása
esetén tartható!
A Pálya területére lépni, és azt használni, csak az animátor
engedélyével szabad!

Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a karabiner ne forduljon
keresztbe, és a zárszerkezete (rugós nyelve) mindig záródjon vissza rendesen!
Mielőtt a vendég lecsúszik az akadályon, alaposan ellenőrizze, hogy a biztonsági karabiner rajta van-e a biztosító
drótkötélen /a lecsúszó csigára fölhelyezve/
A lecsúszó pályákon a csúszás csak akkor kezdhető meg,
ha meggyőződött arról, hogy a pálya szabad.

A pálya használatához szükséges tudás meglétéről minden esetben az animátor dönt. Amennyiben az animátor
úgy látja, hogy a vendég nem alkalmas a pálya biztonságos
használatára,
nem engedélyezi a játékban való részvételt. Ebben az esetben természetesen a belépőjegy árát a ZipCity visszatéríti.
Bármilyen felmerülő probléma esetén (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) azt azonnal jelezzék az üzemeltető
személyzetnek, akik gondoskodnak az Önök biztonságos
lehozataláról.
Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ez által veszélybe sodorja a többi résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát), vagy saját épségét, automatikusan kizárja magát.
A játékok csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak.

A különböző típusú belépőjegyek megvásárlása a következő szolgáltatások igénybevételére jogosít:

Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos!

Basic Belépőjegy – Korlátlan kalandpark és mászófal használat, szelfik az óriásrobotokkal, 1 darab Zip Line csúszás,
1 darab Tower Of Terror zuhanás, ingyenes WIFI használat.

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

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

Rock Star Belépő – A SOR ELEJÉRE ÁLLHATSZ BÁRMIKOR! 1 darab Special FX csúszás, korlátlan Zip Line, Tower
Of Terror, Kalandpark és Falmaszás, 1 óra ingyen szelfi bot
bérlet, ingyenes WIFI használat.

Lecsúszásnál dőljünk hátra, hogy a nyaka – még véletlenül
se – kerüljön a drótkötél mellé, nehogy megsértse azt!

Biztonsági okokból történő pályalezárás miatt a vendég díjvisszatérítésre nem jogosult.

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

Lezárt pályára szigorúan tilos a fölmenetel!

Matiné Jegy – A napi belépő szolgáltatásait nyújtja ez a szuper kedvezményes jegy. Csak hétköznap 11 és 14 óra közötti
belépésre érvényes, és csak az interneten válható meg.
Speciális Effekt Menü – A Zip Line csúszásodat megturbózzuk CO2-vel, tűznyelvekkel és színes púderrel.
A menüben 1 adag láng, CO2 és színes púder szerepel.
Ezeken felül a Kalandpark rendeltetésszerű használata,
a biztonsági védőfelszerelések rendeltetésszerű használata, betanítás a védőfelszerelések egyéni használatára.
Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből, rongálásából, nem rendeltetésszerű használatból származó kár a játékot és a felszerelések használóját terheli!
A Pályát mindenki a saját felelősségére használja, erről a használat előtt felelősségvállalási nyilatkozatot köteles aláírni.
A Pálya ZipLine (drótkötél) része, csak és kizárólag 130 cm
fölötti testmagassággal használható.
A Tower Of Terror-t csak és kizárólag 18 éven felüliek használhatják.
A Kalandpark eszközei alkohol, gyógyszer, drog befolyása
alatt nem használhatóak!
A Kalandparkot nem használhatja olyan személy, aki olyan
egészségkárosodásban, betegségben szenved, mely az
akadálypályák rendeltetésszerű használatában korlátozná
vagy akadályozná.
A Kalandpark használata kizárólagosan szakképzett felügyelők (animátor) figyelme (felügyelete) alatt engedélyezett.
A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen teljesen elfogadja a park szabályait. Ez minden tevékenységre érvényes!
Kizárólag a Kalandpark által biztosított (egyéni) felszerelés
használható a park területén úgy, mint: beülő hevederek,

A Pálya használatához hosszú nadrág, zárt cipő és fejlámpa viselete ajánlott. Sisak használata kötelező.
A ZipLine, illetve a mászófal használatához beülő és sisak
viselése kötelező.
A ZipLine kötelein, (két platform között) egy időben maximum 1 fő vendég, platformonként egy időben maximum
2 fő vendég tartózkodhat. A biztonsági távolságot minden
esetben be kell tartani.
A fölmászó létrán egyszerre szakaszonként 2 fő mászhat.
A biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani.
A drótkötél szakasz felső platformján maximum 3 fő tartózkodhat. Várakozni a felmászó állványzaton lehet, ahol
szakaszonként 2 fő tartózkodhat.
A szabadeső toronyban szigorúan 1 fő tartózkodódhat, a ke
zelőszemélyzet utasítása mellett.
A szabadeső torony indítását csak és kizárólag a kezelőszemélyzet végezheti.
A szabadeső toronyban a védősisak használata kötelező,
extra térd- és könyökvédő ajánlott.
A szabadeső toronyban állj a nyitható ajtóra, a kezedet
a törzsed mellett lógatva, egyenes testtartással. Ha az indulásra készen állsz azt a KÉSZ vagy OK szavakkal jelezd
a kezelőnek.
A mászótorony használatához zárt cipő használata kötelező, illetve a fal mezítláb is mászható.
A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani tilos!
A zárt kalandpályán stroboszkóp fények üzemelnek, amely
epilepsziás rohamot válhtatnak ki. Epilepsziában szenvedőknek nem ajánljuk.

A pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva a játékot félbeszakíthatják, biztonsági okból leállíthatják a kalandpark (vagy valamely pálya) üzemelését.

A saját biztonságuk érdekében folyamatosan ellenőrizzék
a felszerelést és a biztosító eszközök bezárt állapotát.
Amennyiben – valamely ok miatt- nem tud egy adott szakaszt befejezni, úgy kérje a pályaüzemeltető személyzet
segítségét! Minden helyzetben őrizze meg a nyugalmát!
A mentést, annak módszerét bízza a személyzetre, és működjön együtt velük! Tartsa be az utasításaikat!
Egyéb szabályok:
• Tilos köveket, vagy bármi mást dobálni,
illetve szemetelni.
• A dohányzás a Kalandpark egész területén
szigorúan tilos!
• A park területén elhagyott, vagy ellopott
tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
• A hangoskodás, kiabálás, másokat zavaró
magatartás nem megengedett.
• Minden résztvevő kötelezi magát, hogy
a kalandpark használata során nem áll alkohol,
drog, vagy az éberséget, érzékelést bármilyen
módon befolyásoló gyógyszer hatása alatt.
• Sérülés, rosszullét, egyéb egészségi probléma
esetén forduljon személyzetünkhöz segítségért!
A biztonsági szabályok megszegése, és a nem
megfelelő viselkedés a résztvevő kizárását
vonja maga után!

A ZipCity kalandpark elhárít minden, a pálya nem rendeltetésszerű, és a szabályzatnak nem megfelelő használatából eredő bármilyen balesettel, vagy kárral kapcsolatos
felelősséget.

Jó szórakozást kívánunk!

