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Hófánk használati szabályzat 
 

A sípálya bérlése hófánk használattal előre egyeztetett időpontban, 1 órás 
ciklusokban, maximum 10 fő részére bérelhető. A bérléssel csoportok számára vagy 
rendezvények részeként, zártkörű attrakcióhasználatot biztosít az üzemeltető.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a belépőjegy megvásárlásával elfogadják az alább 
részletezett szabályzatot, valamint kötelezettséget vállalnak annak betartására. 

 

A balesetmentes játék érdekében, az alábbi szabályok betartása kötelező! 

1. A hófánk 4 éves kortól és minimum 1 m-es magasságtól használható. 
2. A pálya 16 éves kor alatt, kizárólag nagykorú kísérő felügyelete mellett, 

továbbá a nagykorú kísérő részéről az alábbi hófánk használati szabályzat írásos 
elfogadásával használható. 

3. A hófánk használata 100kg testsúly és 2 méteres magasság felett tilos! 
4. A felhasználók a játék megkezdése előtt oktatásban részesülnek az Alsóerdei 

Sport- és Élménypark kijelölt munkatársa által, mely után betanított módon 
kötelesek használni a hófánkokat és a pályát. 

5. A sípályán bukósisak használata kötelező, melyet üzemeltető biztosít. 
6. A helyes testtartás felvétele kötelező: elhelyezkedés ülő pozícióban, lábakat 

előre nyújtva a hófánkon kívül tartva, két kézzel a kialakított kapaszkodót fogva 
kell csúszáshoz szükséges pozíciót felvenni. 

7. A hófánkok egyszemélyesek, így az eszközön egyszerre több személy nem 
tartózkodhat! Szülő az ölében gyermekkel nem csúszhat!  

8. A sípályán a balesetek elkerülése végett, egyszerre kizárólag egy fő felhasználó 
csúszhat, mivel lesiklás közben a hófánk nem irányítható.   

9. A sípályán egymást húzni a hófánkkal tilos! 
10. A hófánk megfelelő egészségügyi állapot mellet használható. 
11. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt a hófánk használata tilos! 
12. Várandós hölgyek számára a hófánk használata tilos! 
13. Az üzemeltető által rendelkezésre bocsájtott eszközöket használat után, a 

felhasználók kötelesek visszaszolgáltatni az üzemeltető munkatársának részére. 
14. Az üzemeltető által átadott eszközökön kívül, a pályára egyéb eszközt (pl. sícipő 

és síléc, táska, egyéb személyes holmi stb.) bevinni tilos! 
15. Kedvezőtlen időjárás esetén (pl. vihar, jégeső) a sípályát és a hófánkokat 

használni tilos! 

 

A szabályzatban foglaltak megszegése esetén az Alsóerdei Sport- és Élménypark 
üzemeltetője (Zalaegerszegi Élménypark Kft.) semmilyen felelősséget nem vállal a 
szabályok be nem tartásából eredendő balesetekért és káreseményekért, fenntartja a 
jogot a keletkezett károk megtéríttetésére, és az esetlegesen okozott kár megtérítése 
iránt igénnyel léphet fel. 
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Nagykorú kísérő neve: ..................................................................................................................................  

 

Kijelentem, hogy a Zalaegerszegi Élménypark Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által 
üzemeltetett Alsóerdei Sport- és Élménypark területén található műanyag borítású sípályát és 
az üzemeltető által rendelkezésemre bocsátott eszközöket (hófánk, bukósisakok, stb.) a saját 
felelőségemre, rendeltetésszerűen használom. Az általam igénybe vett eszközöket használat 
után visszaszolgáltatom sértetlen állapotban az üzemeltető képviselőjének részére. 

 

Tudomásul veszem, hogy a felügyeletem alatt álló kiskorú személyekért felelősséggel tartozom, 
ezért az esetleges személyi és anyagi károkért felelőséget vállalok.  

 

16 éves kor alatt a hófánk kizárólag nagykorú kísérő személyes jelenléte mellett használható.  

 

A Hófánk használati szabályzatot elolvastam és tudomásul vettem. 

 

Kelt: Zalaegerszeg, ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………. 

 Aláírás 

 

 
 
 


