REGLAMENTO

TUBING MULTIPLE /

Regulamento
Tubing múltiplo 6 pessoas.

Condiciones de Acceso / Condições de Acesso
1
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Estatura mínima 1,00 mts.
Peso máximo por persona 130 kilos.
El uso de casco es obligatorio, se recomienda el uso de guantes.
Las condiciones de uso, apertura y/o cierre de esta actividad, pueden variar
según las condiciones climáticas.
No se permite ingresar a la actividad con botas de esquí, sandalias o zapatos
con tacos.
Se prohíbe realizar la actividad a personas con problemas cardiacos, embarazadas y/o personas bajo la influencia del alcohol o estupefacientes.
No se permite el uso de dispositivos audiovisuales, móviles ni ningún tipo de
accesorio adicional.
Las personas con capacidades intelectuales diferentes y/o movilidad reducida,
por motivos de seguridad, quedan sujetas a evaluación y aprobación del personal de ANDACOR y/o sus filiales para realizar la actividad.

1 Altura mínima de 1,00 metro.
2 Peso máximo por pessoa 130 quilos.
3 O uso de capacete é obrigatório, recomenda-se o uso de luvas.
4 As condições de utilização, abertura e / ou encerramento desta atividade, podem variar de acordo com
as condições meteorológicas.
5 Não é permitido entrar à atividade com botas de esqui, sandálias ou sapatos com saltos.
6 É proibido realizar a atividade para pessoas com problemas cardíacos, mulheres grávidas e / ou pessoas sob efeito de álcool ou narcóticos.
7 Não é permitido o uso de dispositivos audiovisuais, celulares ou qualquer tipo de acessório adicional.
8 Pessoas com necessidade especial intelectual e / ou mobilidade reduzida, por razões de segurança,
estão sujeitas à avaliação e aprovação do pessoal de ANDACOR e / ou de suas subsidiárias para realizar a atividade.

Normas de Uso / Regras de Utilização
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Se permite un máximo 6 personas por Tubing Múltiple.
El número de clientes por lanzamiento pueden variar dependiendo las
condiciones climáticas.
Se debe escuchar y acatar las órdenes del guía antes de realizar la actividad.
Todo usuario debe tener los pies siempre dentro del tubing durante el
deslizamiento. No se deben levantar ni sacar los pies fuera del Tubing hasta
que esté completamente detenido.
Las manos siempre deben ir afirmando las manillas del tubing hasta la
detención total de éste.
Una vez detenido en el punto de llegada, el usuario debe bajarse inmediatamente del tubing y salir de la pista.
El usuario debe entregar el Tubing a el operario a cargo una vez termine el
lanzamiento.
No se permite la detención durante el trayecto de la actividad.

1 É permitido um máximo de 6 pessoas por Tubing.
2 O número de clientes por lançamento pode variar dependendo das condições meteorológicas.
3 As ordens do guia devem ser ouvidas e obedecidas antes de realizar a atividade.
4 Todos os usuários devem ter seus pés sempre dentro do tubing durante o deslizamento. Não é permitido
levantar ou remover os pés fora do tubing até que esteja completamente parado.
5 As mãos devem estar sempre afirmando as alças do tubing até a parada total nele.
6 Uma vez parado no ponto de chegada, o usuário deve imediatamente sair do tubing e deixar a pista.
7 O usuário deve entregar o Tubing ao operador responsável após o lançamento ser concluído.
8 A parada não é permitida durante o curso da atividade.

