
Accesul la Traseul de escaladă în copaci se face în baza bonului achitat, doar cu ECHIPAMENT specializat 
pus la dispoziție de Activ Parc (ham, lonjă în Y cu 2 carabine, lonjă simplă cu trac, căști pentru minori) și 
doar dupa INSTRUCTAJUL facut de personalul parcului. Nu intrați pe traseu făraă instructaj facut!
1. Traseul de escaladă în copaci este deschis adulților și minorilor însoțiți sau doar supravegheati de un 
adult in cazul traseelor roz si mov, cu acordul scris al acestuia prin completrea tabelului cu date de înregis-
trare. Intrând pe traseul de escaladă în copaci, toți utilizatorii acceptă implicit și în integritate regulamen-
tul de față.
2. Instructajul anterior intrării pe traseu, tehnicile de protecție individuală și utilizarea echipamentului 
sunt OBLIGTORII pentru fiecare participant. Participanții trebuie să urmeze întocmai, fără excepție indi-
cațiile monitorilor atata timp cât sunt pe traseu. Nerespectarea indicațiiolr acestora sau ignorarea acestora 
pot duce la coborarea participanților de pe traseu, fara restituirea biletului.
3. Participanții nu au voie să ajusteze hamul sau alte echipamente, să deterioreze echipamentele cu un-
elte asculțite sau cu materiale inflamabile. Daca participantii nu sunt pe trasee, fac o pauza pentru diferite 
motive, au obligația să înapoieze echipamentele monitorilor înainte de a părăsi zona traseelor de esca-
ladă în copaci.
4. Persoanele cu o greutate de peste 100 kg sunt rugate sa informeze monitorii
5. Traseul verde poate fi parcurs doar după parcurgerea traseului galben.
6. Participanții sunt responsabili de aplicarea strictă a consemnelor de securitate, cea mai importantă 
fiind ASIGURAREA PERMANENTA DE CABLURILE DE SIGURANTA CU CEL PUTIN O CARABINA IN FIE-
CARE MOMENT.
7. Este interzisă prezența a mai mult de o SINGURĂ persoană pe un cablu/atelier și a mai mult de 
DOUĂ persoane pe o platformă în același timp! 
8. Este INTERZIS săritul pe echipamentul instalat, balansarea sau scuturarea cablurilor.
9. Este INTERZISĂ intrarea pe traseu a pesoanelor care sunt bolnave (febra, probleme cardiace, prob-
leme grave de vedere, dizabilitați locomotorii, care au rau de înălțime) sau care au consumat băuturi al-
coolice, droguri sau substanțe/medicamente care reduc vigilența. Ne rezervăm dreptul de a limita accesul 
persoanelor care sunt evaluate ca fiind inapte pentru parcurgerea traseelor.
10. Este INTERZIS accesul pe traseu în condiții de ploaie, zăpada, furtună sau atunci cand vântul are o 
viteză mai mare de 38 km/h (atunci când ramurele mici ale pomilor se mișcă).
11. Este INTERZIS accesul în spațiile de cădere delimitate, fumatul în zona traseelor și pe traseu.
12. Orice persoană cu un comportament periculos, creând un risc pentru sine sau pentru ceilalți partici-
panți va fi exclusă imediat de pe traseu. Este interzis accesul persoanelor neautorizate pe traseu.

Adminisrația  Activ Parc vă dorește distracție în siguranță!

TRASEU DIFICULATATE VÂRSTA MINIMA GREUTATE 
MAXIMĂ ÎNĂLȚIME MINOR

ROZ
Începatori 3-5 ani 50 kg 1-1,30 m SUPRAVEGHEAT 

DE UN ADULT25 LEI

MOV
Începatori 5- 8ani Max 60 kg 1,30 -1,60 m SUPRAVEGHEAT 

DE UN ADULT25 LEI

ROZ MOV
Pachet Începatori 5-8 ani Max 60 kg 1,30-1,60 m SUPRAVEGHEAT 

DE UN ADULT
40 LEI

GALBEN VERDE Pachet Intermedi-
ar spre Dificil Peste 8 ani Max 100 kg Minim 1,40

INSOTIT DE 
UN ADULT PE 

TRASEU50 LEI

REGULAMENT ȘI TARIFE ESCALADĂ ÎN COPACI

Contravaloarea biletelui de escalada, reprezinta accesul pe traseu și garanteaza parcurgerea acestuia in 
ritmul propriu fiecarui participant o singura data. Contravaloarea biletului nu poate fi returnata in caz de 
nefinalizare a traseului din motive personale. In caz de ploaie sau vant puternic (caz in care traseele trebuie 
inchise) in intervalul de maxim 2 ore de la achizitionarea biletului, acesta poate fi reutilizat in alta zi sau mai 
tarziu, in aceeasi zi, in baza unei stampile din partea monitorilor. Interventia monitorilor pe traseu in caz ca 
participantul nu poate finalizatraseul prezinta un cost suplimentar de 30 de lei.


