LANDES AVONTUUR TEAM IS BLIJ OM U TE VERWELKOMEN.
Een aangename tijd te besteden aan onze site hier zijn wat informatie en instructies te respecteren: in het bos blijven op de
voetgangers pad (don't pass onder de snaren), honden, picknick, sigaretten zijn verboden opslaglocaties zijn beschikbaar naast de
chalet de home stap van DETRITUS naar de aarde.
U gaat evolueren in een forest, zodat u goed om je heen kijken te vermijden de wortels, de takken
IN de route die uw systeem van de veiligheid moet altijd worden aangesloten a het levenslijn voor alle schoeisel type "tennis",
lange T-shirt, haar aangesloten gesloten, verschillende routes zijn beschikbaar, toegang is beperkt door l? leeftijd en/of grootte
"P'tits Loups" zo spoedig vijf - gangen Acro handen tussen 1. 55 m en 1. 65 m - route - avontuur - sensatie - Expert uit 1.65
handen (één meting wordt verricht aan Home) (dankzij het advies van team) juniors (jonger dan 14 jaar) in de route moeten
worden vergezeld van een oudere persoon.
Een operator u een team en initieert u veiligheidsinstructies, remmen en behandeling van apparatuur op de vijf workshops
luisteren terwijl deze zijn ontworpen voor uw plezier, toegankelijk voor het grootste aantal, bestaan zij de erfopvolging de
workshops voor de d evolueren bomen bomen de loop "P'tits Loups" zo vroeg als vijf is ontworpen met de zelfde type de leuke
workshops, na een inleiding door een lid van team u bent verantwoordelijk voor uw kind. Kid Park is onder uw
verantwoordelijkheid.
Grond leden dragen van een polo met het logo van het Park zijn alle afgestudeerden ze naleving van de veiligheidsvoorschriften
en kunnen u adviseren.
Voor uw veiligheid alle harnas /baudriers uitvoer is verboden routes en gebieden de apparatuur (neem uw voorzorgsmaatregelen
voordat uw inleiding - WC tot uw beschikking in de buurt van de Golf) is het raadzaam dat u uw sleutels, tassen, sieraden laat
Home en aanvaarden geen aansprakelijkheid op de verlies- of verdwijning d? persoonlijke bezittingen in zwangere Park en
parkeren toegang tot het Park kan alleen worden onder greep van drugs de alcohol of drugs schadelijk is voor de veiligheid of de
d gedragingen anderen zal stopzetting van activiteit alle praktiserende aanvaardt impliciet en in zijn geheel de verordening en se
begaan een aansprakelijkheid worden verstrekt Maatschappelijk en individueel ongeval

