Biztonsági szabályok
Biztonsági intézkedések / Biztonsági lap
A biztonsági szabályok betartása mellett, a SUPERFLY EXTRÉM SZÓRAKOZTATÓKÖZPONT játékterületének használatát megelőzően, a
látogatóknak követniük kell, és be kell tartaniuk a biztonsági lapon feltüntetett vagy a biztonsági videóban bemutatott biztonsági
intézkedéseket, valamint a személyzet utasításait. A szabályok megsértése saját- vagy másokon bekövetkező komoly sérüléseket,
bénulást vagy halált okozhat. A személyzet utasításait minden esetben azonnal követni kell!
Alkalmazkodás az izomfeszüléshez és folyamatos koncentráció
A trambulinokon és a szivacsgödörben ugráláshoz az izmok megfeszítése, figyelem, koordináció, és erőkifejtés szükséges. A testednek
időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon a trambulinozáshoz. Folyamatosan koncentráltnak kell maradnod és nem szabad a testedet
ellazítanod. Kérünk arra is figyelj, hogy a térded ne kerüljön túl közel az arcodhoz ugrás, forgás és landolás közben! Ugrás közben ne
öltsd ki a nyelved!
Szaltók és veszélyes mutatványok
A szaltók és más mutatványok veszélyesek! Amikor olyan mutatványokkal próbálkozol, amelyek meghaladják a saját képességeidet, a
fejeden vagy a nyakadon is landolhatsz, ami súlyos sérüléseket, bénulást vagy halált okozhat. Ilyen mutatványokkal csak nagyon
tapasztalt vendégek próbálkozhatnak. Kérjük, hogy reálisan mérd fel a saját képességeidet, hogy se magadnak, se másoknak ne okozz
sérülést!
Tilos az alkohol és gyógyszer/drog fogyasztás
Gyógyszer/drog és alkohol befolyása alatt tilos a trambulinok használata!
Óvd az egészséged!
Ha gerincbántalmaid, szívbetegséged, vagy más egészségügyi problémáid vannak, mint például asztma vagy cukorbetegség, a parkba
látogatás előtt konzultálj az orvosoddal! Terhesség esetén szintén javasolt az orvosi konzultáció a trambulinozás veszélyeiről.
A 9 évnél fiatalabb gyermekek mellé kötelező a felügyelet
A 9 évesnél fiatalabb gyermekek csak közvetlen szülői felügyelettel ugrálhatnak!
Lassan lépj fel a trambulinra!
Fellépéskor figyelj a trambulin dinamikájára, mert ha túl gyorsan indulsz neki, az csökkentheti az izomfeszülést!
Figyelj a trambulin keretére!
Mindig a trambulin felület központi területén ugrálj! A kereten landolás a párnázott védőhuzat ellenére is okozhat komoly sérüléseket,
bénulást vagy halált. Ugyanez vonatkozik a trambulinokat körülvevő biztonsági szivacsokra. A trambulinokról nem szabad leugrálni!
A trambulin-felületet ne használd fekvésre vagy pihenésre!
Ha szünetet kell tartanod, a játékterületen kívül pihenhetsz, pl. a váróban és az ülésre kijelölt helyeken.
Ne mássz fel!
Tilos a falakra felmászni, a hálókról lelógni, vagy megérinteni a kosárlabdagyűrűt!
Ne lökdösődj, tolakodj vagy verekedj!
Légy tekintettel másokra, és figyelj a többi játékosra! Az ugráló emberek megzavarása nagyon veszélyes is lehet.
Trambulinonként egy ember
Szigorúan tilos két vagy több vendégnek egy trambulinon ugrálni. Következésképpen tilos már foglalt trambulinra rálépni vagy ráugrani.
A szinkron- és páros ugrások különösen veszélyesek, és komoly sérüléseket, bénulást vagy halált okozhatnak.
Megfelelő öltözék
Az öltözetről ne lógjanak cipzárak, hurkok, madzagok. Nem ugrásbiztosra tervezett hallókészüléket és szemüveget le kell venni.
Bárminemű fejfedő viselése tilos. Ékszereket és piercingeket el kell távolítani, és a zsebeket ki kell üríteni. Hosszú hajat hátra kell fogni.
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Zokni viselése
Az ugrálás csak speciális zokniban megengedett. SUPERFLY zokni a jegypénztárnál kapható.
Idegen tárgyak
Kulcsot, mobil telefont, kamerát stb. ne vigyél be az ugráláshoz, mert ezek is komoly sérüléseket okozhatnak!
Étel és ital nem megengedett
A játékterületen tilos az étel, ital, és rágógumi fogyasztása!
Szivacsgödrök / vízesés-trambulin / trapéz
Hátraszaltóval beugrani a szivacsgödörbe tilos! Teljes testtel kell landolni a szivacsgödörben! Fejjel vagy lábbal előre ugrani a
szivacsgödörbe komoly sérüléseket, bénulást vagy halált okozhat.
Légzsák
A légzsákon teljes testtel kell landolni! Ebből kifolyólag a légzsákra ugrani jó test kontrollt és tapasztalatot igényel. Ezért csak a
tapasztalt vendégek szaltózhatnak. Fejjel vagy lábbal előre, illetve éles szögben ugrani a légzsákra komoly sérüléseket, bénulást vagy
halált okozhat.
Csatagerenda
Tilos a fejre vagy nyakra ütni. Az a cél, hogy az ellenfelelet a váll alatt találjuk el, hogy elveszítse az egyensúlyát és leessen.
Trambulinfal
A trambulinfal különösen dinamikus kidobási tulajdonságokkal rendelkező eszköz, ezért kizárólag tapasztalt vendégek használhatják.
Szaltózás itt tilos, mivel komoly sérüléseket, bénulást vagy halált okozhat.
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