NORMES DELS
CIRCUITS I ACTIVITATS
1

Els usuaris estan obligats a comunicar qualsevol lesió o anomalia que pogués afectar
a la seva integritat física o la correcta progressió pels circuits i activitats (vertigen,
lesions, problemes cardíacs, asma, sordesa, ceguera, lesions traumatològiques…).

2

Obligatori l’EPI (Equip de protecció individual) en l’ús de les instal·lacions, que
el usuari ha de conservar posat durant tot el recorregut sense deixar-lo a ningú ni
manipular-lo sense la supervisió d’un monitor. Està prohibit terminantment l’ús de
qualsevol tipus d’EPI aliè a la instal·lació.

3

Obligatori realitzar el curset d’introducció a la zona d’entrenament amb els monitors
abans d’accedir al circuit i seguir les indicacions del monitor en tot moment.

4

En cas d’emergència o de no poder continuar qualsevol dels circuits per cansament o
qualsevol altre motiu, el client haurà de romandre assegurat a la línia de seguretat i
avisarà a un monitor de Jumpland perquè procedeixi a baixar-lo.

5

Seguir sempre les normes específiques reflectides a cada circuit, respectar les
normes de seguretat, els horaris i torns establerts.

6

L’empresa es reserva el dret a interrompre el desenvolupament de les activitats.

7

Es requereix roba còmoda i calçat tancat, i el cabell llarg sempre recollit.

8

Assegurar-se amb el mosquetó als sistemes de seguretat.

9

No sobrepassar els límits de seguretat.

10

Només una persona per pont.

11

No obstaculitzar el pas.

12

No està permès el pas amb materials que tallin o siguin inflamables.

13

Prohibit romandre a les zones del circuit sota els ponts.

14

A les plataformes són recomanables 3 persones, màxim 5.
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15

Limitacions per edat, estatura i pes als circuits aventura:
· A tots els circuits, si l’estatura del usuari és inferior a 1,55m és necessari que
vagi acompanyat d’un adult de més de 1,55m.
· Training Jump: edat: a partir de 5 anys, estatura: entre 1,15 y 1,95 m,
pes màxim: 100 kg
· Mini Jump: edat: a partir de 5 anys, estatura: entre 1,15 m y 1,65 m, pes
màxim: 105 Kg
· Súper Jump: a partir de 10 anys, estatura: de 1,35 m a 1,95 m,
pes màxim: 100 Kg
· Big Jump: edat: a partir de 10 anys, estatura: de 1,35 m a 1,95 m,
pes màxim: 100 Kg

16

Normativa Rocòdrom y Tirolina Mega Jump
· Només una persona per rocòdrom.
· Recomanat 2, màxim 5 persones a la plataforma.
· Enganxa’t a la línia de seguretat amb el mosquetó.
· Enganxa’t als 2 cables de la tirolina per llançar-te.
· Prohibit terminantment llançar-te d’un sol cable.
· Abans de pujar enganxa’t al anticaigudes.
· Només una persona llançant-se per la tirolina.
· No tocar els cables amb la mà durant el descens.
· No llançar-te per la tirolina sense el consentiment del monitor.

