Regels
voor
klimmers
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Deelnemers en hun ouders/
begeleiders worden verzocht
om de regels te respecteren
en op te volgen voor hun
veiligheid.

Geen
deelname
jonger dan
4 jaar

Klimmer mag
maximaal
150 kg wegen

Brillen moeten
vastzitten
(haarband) en
lang haar vast
naar achteren

Geen sieraden
mogen
gedragen
worden of
telefoons
meegenomen

W

Knoop
loszittende
kleding vast
of trek deze
uit

Geen hakken,
slippers,
sandalen of
schoenen met
open neuzen en
Veters
vaststrikken

Geen
kauwgom,
eten of
drinken is
toegestaan

Klimmers moeten:

Klimmers mogen niet:

1 Deelnemen aan de veiligheidsinstructie voordat

1

Zich vasthouden aan de klimkabel

2

Schommelen tijdens het afdalen

er kan worden geklommen, ook als je vaker bent
geweest

2 Volg altijd de instructie en aanwijzingen op van
de medewerkers

Niet
hoger dan
het handje
klimmen

3 Over de matten lopen als ze op de grond liggen
4

3 Laat je klimgordel controleren door de
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Mobiele telefoons bij zich hebben in de arena

medewerkers

4

Clip je altijd vast voordat je start met klimmen

Verantwoordelijkheid van de klimmer
U dient in goede gezondheid te verkeren en op verantwoorde wijze deel te nemen. Als u zich zorgen maakt over iets
van de de uitrusting of het gedrag van een andere klimmer, gelieve dit onder de aandacht te brengen bij één van de
medewerkers. Klim niet als u denkt dat deze activiteit uw gezondheid in gevaar kan brengen, of een reeds
bestaande aandoening kan verergeren op welke manier dan ook. Klimmen wordt niet aanbevolen voor gasten die
nek- of rugklachten hebben, hartproblemen of die recent geopereerd zijn. Als u zwanger bent dient u rekening te
houden met uw lichamelijke conditie en beperkingen voordat u besluit deel te nemen. Als u zich op enig moment niet
goed voelt spreek dan een medewerker aan.
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