
 

 

Kristály Torony Mászó és Kalandpálya házirendje 

A Kristály Torony Mászó és Kalandpálya (továbbiakban Kalandpark) a Büki Fejlesztési és 
Beruházási Kft. (rövidített elnevezése: Büki Kft., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 
6. I.em., adószáma: 13311207-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-171611) üzemeltetésében áll.  

A Kalandpark területére való belépéskor a jelen házirend rendelkezéseit a vendégek megismerték és 
önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. 

Belépés: A Kalandparkba a belépés érkezési sorrendben történik, a területén mindenki a saját 
felelősségére tartózkodhat. Az üzemeltető felhívja a vendégek figyelmét, hogy a Kalandpark használata 
bizonyos ügyességet, gyakorlottságot igényel. A belépés feltétele előzetesen a jegy megvásárlása és a 
felelősségvállalási- és/vagy hozzájáruló nyilatkozat kitöltése. A szolgáltatás igénybevételének napjára 
érvényes, vissza nem váltható és másra át nem ruházható karszalagot kap a vendég. A kapott 

karszalagot és a nyugtát a távozásig meg kell őrizni. A jegyárban foglalt időtartam csak egyben 
használható fel (ez alól kivételt képez a napi kötélpálya jegy)! 

Ruházat: A Kalandpark igénybevételének feltétele a zárt cipő! Kényelmes, sportos ruházat ajánlott. 
Ékszer használata balesetveszélyes! 

Animátor: A Kalandpark területén animátorok biztosítják a vendégek biztonságos szórakozását, 
tájékoztatják a vendégeket kérdések esetén. Az animátorok kezelési utasításait és figyelmeztetéseit 
mindig be kell tartani, azok be nem tartása esetén jogosult arra, hogy a vendéget lehívja a pályáról. 

14 éven aluli kiskorú vendég: Csak szülő vagy más felnőtt személy esetén veheti igénybe a 
szolgáltatásokat. 

Részvételre alkalmas állapot: A Kalandparkot mindenki a saját felelősségére veheti igénybe, korának, 
fizikai és egészségi állapotának figyelembevételével. Alkohol vagy más befolyásoltság (gyógyszer, 
kábítószer) betegség (láz, fertőzés) illetve várandósság esetén nem lehet igénybe venni a kalandpark 

szolgáltatásait! Az animátor, ha úgy ítéli meg, hogy a vendég nem alkalmas a Kalandpark használatára 
egészségi, egyéb állapota vagy viselkedése miatt, kizárhatja őt, részére a Kalandpark a jegy árát nem 
köteles visszatéríteni. 

Játékelemek használata: A vendég a játékelemeket az animátor utasításai szerint köteles használni, 
nem veszélyeztetheti saját maga vagy más testi épségét. Tilos és balesetveszélyes a játékelemeket az 

utasítástól eltérő módon megközelíteni és használni, azokon ételt vagy italt fogyasztani vagy azokat 

rongálni! A kötélpályákra csak biztonságtechnikai oktatás után, az üzemeltető által biztosított 
eszközökkel, felügyelet mellett szabad felmenni! Fényképezőgépet, kamerát csak a mozgást nem 
akadályozva és saját felelősségre lehet a pályákra felvinni! 

Berendezés, felszerelés: A vendég köteles a Kalandpark játékelemeit, felszereléseit és más tárgyait 
megóvni, azokat épségben visszaszolgáltatni. Az általa használt eszközökért (sisak, hevederek, 
karabinerek, csiga) felelősséget vállal, azokat a távozáskor a személyzetnek hiánytalanul visszaadja! A 



kapott biztosító eszközöket másik személynek átadni, és a Kalandpark területéről kivinni tilos! A fel- és 
leöltöztetést kizárólag animátor végezheti! 

Vagyontárgy: A Kalandpark a behozott értékekért (pl. szemüveg, napszemüveg, karóra, mobiltelefon) 
vagy az azokban okozott kárért nem vállal felelősséget.  

Kép- és hanganyag: A Kalandpark vendégei a belépőjegy megváltásával elismerik, hogy esetlegesen az 
üzemeltető által készített kép- és hanganyagot a cég felhasználhatja marketing célokra az utólagos 
személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhetnek. 

Hulladékkezelés: A Kalandpark területén tilos szemetelni! A hulladékot kizárólag az erre kijelölt 
hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni! 

Dohányzás: A Kalandpark területén kizárólag az erre kijelölt helyen lehet dohányozni!  

Esőnap: Viharos erejű szél, orkán, szélvihar, heves zivatar, villámlás esetén esőnapon vehető igénybe a 
szolgáltatás (minden ettől eltérő megállapodáshoz a rekreációs vezető beleegyezése szükséges). 

Nyitvatartás: A nyitvatartás szezonális és az időjárás függvényében változhat! Zárás után vendég a 
kalandpark területén nem tartózkodhat. Az üzemeltető a nyitvatartást megváltoztathatja, de erről 
köteles a vendégeket tájékoztatni. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki ok, rendezvény stb.) 
jogosult a Kalandpark teljes vagy részleges lezárására, ezért a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. 

 

Üzemeltető: Büki Fejlesztési és Beruházási Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 6. I.em.) 

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szabályok megsértése esetén a résztvevőt a pályáról lehívja! 


