Protocol Klimbos Weert BV om
verantwoord te klimmen

versie 23-04-2020

Onderstaande regels gaan gelden voor klimmers:
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een boeking kan alleen ONLINE worden gemaakt en betaald!
Niet gereserveerd en je wilt toch klimmen, dan dien je dus alsnog op je mobiele telefoon een
boeking te maken. Zo kunnen we het aantal klimmers per starttijd goed handhaven en de
betaling dient online te gebeuren waardoor we het betalingsverkeer op onze locatie
beperken!
De vrijwaring die je in je mail ontvangt uitprinten en thuis invullen, per gezin/woonadres 1
formulier gebruiken. Kom je met personen uit 2 gezinnen, dus 2 formulieren uitprinten en
invullen per gezin.
Mocht uitprinten van de vrijwaring echt niet lukken, dan hebben we beperkte mogelijkheid
om deze op een statafel in te invullen. Geef dit aan bij de opmerkingen met boeken!
Kom niet te vroeg, 15 minuten voor de gekozen starttijd is ruim voldoende!
Ben je veel te vroeg? Maak een kleine wandeling rond het klimbos en geniet van de natuur!
De klimmers die zich hebben ingeschreven blijven met hun gezin zo veel mogelijk bij elkaar,
zoek een plaatsje en wacht tot een instructeur je roept voor de veiligheidsinstructie.
Ga dus niet over het terrein rond rennen of spelen. Er zijn beperkt terrastafels beschikbaar.
Let hier ook op de 1,5 mtr afstand!
VOOR de instructie begint dient elke deelnemer zijn handen te wassen op onze locatie met
water en zeep!
Er is een wasbak buiten aan onze blokhut met een grondwateraansluiting. Er is tevens een
zeep pompje en papieren handdoekjes om de handen goed te drogen.
Volg tijdens de instructie goed de aanwijzingen van de instructeur en evt. andere
medewerkers van Klimbos Weert BV.
Het niet opvolgen van instructies kan uitsluiting van verdere deelname aan onze activiteiten
tot gevolg hebben. Er bestaat dan geen recht op restitutie van eniger aard.!
Na elke klimroute en voor het starten van een nieuwe route dienen de deelnemers wederom
hun handen te wassen!
De normale veiligheidsvoorwaarden blijven van kracht, alleen mag er zich steeds maar één
deelnemer op een klimplatform en ook maar één deelnemer op een hindernis bevinden.
(Deze voorwaarden zijn als laatste aan dit protocol nog eens toegevoegd! De 1,5 mtr regel is
zo goed in acht te nemen!
Na de klimsessie of indien een deelnemer eerder stopt met het klimmen levert hij zijn
beschikbaar gestelde materialen weer in bij de instructieplaats bij een medewerker van
Klimbos Weert BV
Het betreden van de blokhut is alleen toegestaan voor personen die gebruik moeten maken
van het toilet!
Er is slecht 1 toilet. Vraag dus aan een medewerker of het toilet vrij is!
Tijdens de tijd dat deelnemers op het terrein van het klimbos verblijven, dienen ze zelf ook
goed op te letten om 1,5 mtr afstand te bewaren!

