
REGULAMENT ESCALADA IN COPACI 

ACTIV PARC 

Traseu Dificulatate Vârsta 
minima 

Greutate 
maximă 

Înălțime Minor 

Roz 

20 lei 
Incepatori 3-5 ani 50 kg 80 cm-

130 cm 
SUPRAVEGHEAT DE UN 

ADULT 

Mov 

20 lei 
Incepatori 5-10 ani Max 80 kg 100 -170 

cm 
SUPRAVEGHEAT/INSOTIT 

DE UN ADULT 

Roz + 
Mov 

35 lei 

Pachet 

Incepatori 

35 lei 

5-10 ani Max 80 kg 100-170 
cm 

SUPRAVEGHEAT/INSOTIT 
DE UN ADULT 

Galben 

+ Pachet 
Intermediar 
spre Dificil 

40 lei 

 

Peste 10 
ani 

Max 
100 kg 

Minim 
140 cm 

INSOTIT DE UN ADULT 
PE TRASEU 

 

Verde 

40 lei 
Peste 10 

ani 
Max 

100 kg 
Minim 
140 cm 

INSOTIT DE UN ADULT 
PE TRASEU 

Traseul verde poate fi parcurs 
doar dupa parcurgerea traseului 

galben. 
 
 

 
Toate traseele cuprind ateliere de tiroliana.  
Contravaloarea biletelor de escalada nu poate fi returnata in caz de 
nefinalizare a traseelor. In caz de ploaie sau vant puternic (caz in care traseele 
trebui 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 finaliza 
traseul prezinta un cost suplimentar de 30 de lei.  

Accesul la Traseul de escaladă in copaci se face, in baza bonului achitat, doar cu ECHIPAMENT 
specializat pus la dispoziție de Activ Parc (ham, lonjă în Y cu 2 carabine, lonjă simplă cu trac si/sau 
mănusi de protecție și căști pentru minori) și doar prin asumarea prezentului  INSTRUCTAJ. 
 
Va rugam pastrati bonul pana la parasirea unitatii. 
 
 
 
 



 

 
AVERTIZARI si INTERDICTII 
 
1. Traseul de escaladă în copaci este deschis 

adulților și minorilor supravegheati si/sau 
insotiti de un adult.. Intrând pe traseul de 
escaladă în copaci, toți utilizatorii acceptă 
implicit și în integritate regulamentul de 
față. Efectuarea traseelor se face pe propria 
raspundere. Participanții trebuie să urmeze 
întocmai, fară excepție indicațiile monitorilor 
atata timp cat sunt pe traseu si in parc. 
Nerespectarea indicatiilor acestora sau 
ignorarea acestora pot duce la coborarea 
participantilor de pe traseu, fara restituirea 
tarifului achitat. 

2. Participanțtii nu au voie să ajusteze hamul 
sau alte echipamente, să deterioreze 
echipamentele cu unelte asculțite sau cu 
materiale inflamabile sau prin utilizarea lor 
necorespunzatoare. Orice deterioarae a 
echipamentului duce la achitarea integrala a 
acestuia. 

3. 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 escaladă în copaci. 
Echiparea si dezechiparea participantilor se 
face doar de catre monitori. 
4. Participanții sau supraveghetorii acestora 
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 FIECARE 
MOMENT. 
5. Este INTERZISA 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!  

6. Este INTERZIS săritul pe echipamentul 
instalat, balansarea sau scuturarea cablurilor.  

7. La tiroliana este interzisa plecarea prin 
saritura. In timpul traversarii tirolienei este 
interzisa apucarea cablului cu mana.  

8. La tiroliana alpina  - traseul verde se 
utilizeaza atat track-ul cat si mainile doar dupa 
ce acesta s-a oprit.  

9. La tiroliena sau la trapezul la care 
truck-ul este atasat de cablul atelierului, 
carabinieratrapezului se conecteaza la inelul 
central al hamului. Aducerea trapezului la 
participant se face prin utilizare sistemului 
de scripeti. 

 

10. Este INTERZISĂ intrarea pe traseu a 
pesoanelor care sunt bolnave (febra, probleme 
cardiace, probleme grave de vedere, dizabilitați 
locomotorii, care au rau de înălțime) sau care 
au consumat băuturi alcoolice, droguri sau 
substanțe/medicamente care reduc vigilența. Ne 
rezervăm dreptul de a limita accesul 
persoanelor care sunt evaluate ca fiind inapte 
pentru parcurgerea traseelor. 

11. Este INTERZIS accesul pe traseu în 
condiții de ploaie, zăpada, furtună sau atunci 
cand vântul are o viteză mai mare de 38 km/h  

12. Este INTERZIS accesul în spațiile de 
cădere delimitate, fumatul în zona traseelor și 
pe traseu, precum si accesul cu manacre sau/ si 
guma de mestecat. 

13. Orice persoană cu un comportament 
periculos, creând un risc pentru sine sau pentru 
ceilalți participanți va fi exclusă imediat de pe 
traseu. Este interzis accesul persoanelor 
neautorizate de catre persoanalul Activ Parc 
pe traseu. 

 
Puneti intrebari si solicitati ajutorul ori de 
cate ori aveti nevoie. Trebuie sa aveti 
rabdare ca monitorul ocuat cu alt client sa 
va poata asista in caz de nevoie. 

 

Nu uitati regula principala este 

 

ASIGURAREA PERMANENTA DE 
CABLURILE DE SIGURANTA CU 
CEL PUTIN O CARABINA IN 
FIECARE MOMENT. 

 

 
Adminisrația  Activ Parc vă dorește distracție 
în siguranță! 

 

	



	

TRASEU	ROZ	

	

																	VARSTA	 GREUTATEA	 INALTIMEA	

VARSTA	MINIMA		3	ANI	

VARSTA	MAXIMA	5	ANI	

GREUTATEA	MAXIMA	50KG	 INALTIME	MINIMA	80	CM	

INALTIME	MAXIMA	130	CM	

	

	

• PERSOANE	PE	ELEMENT:	1	

persoana		

• PERSOANE	PE	PLATFORMA	2	

persoane			

• DIFICULTATE:	NIVEL	INCEPATOR	

• NUMAR	DE	ELEMENTE:	7	

• INALTIMEA	MAXIMA:	1,2	m.		

• ASIGURARE:	CEL	PUTIN	O	

CARABINA	IN	FIECARE					MOMENT	

• SUPRAVGHERE:	ADULT	INSOTITOR	

• RECOMANDARE	:	INCALTAMINTE	

INCHISA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

0	 Scara	mobila	de	urcare,	
platform	de	pornire	

1	 Punte	plasa	orizontala	

2	 Puntea	bunicului	

3	 Punte	butoi	

4	 Punte	bigfoot	

5	 Punte	H	

6	 Punte	plansee	rotunde	

7	 Tiroliana		cu	sezut		
(carabiniera	truck-ului	se	
ataseaza	la	ham)	



	

	

	

	

TRASEU	MOV	

	

																	VARSTA	 GREUTATEA	 INALTIMEA	

VARSTA	MINIMA		5	ANI	

VARSTA	MAXIMA	10	ANI	

GREUTATEA	MAXIMA	80KG	 INALTIME	MINIMA	100	CM	

INALTIME	MAXIMA	170	CM	

	

	

• PERSOANE	PE	ELEMENT:	1	persoana		

• 	

• PERSOANE	PE	PLATFORMA	2	persoane			

• DIFICULTATE:	NIVEL	INCEPATOR	

• NUMAR	DE	ELEMENTE:	8	

• INALTIMEA	MAXIMA:	2	m.		

• ASIGURARE:	CEL	PUTIN	O		CARABINA	IN	

FIECARE					MOMENT	

• SUPRAVGHERE:	ADULT	INSOTITOR		PE	

TRASEU		

• RECOMANDARE	:	INCALTAMINTE	INCHISA	

	

	

	

	

	

	

	

	

0	 Scara	mobila	de	urcare,	
platform	de	pornire	

1	 Punte	echilibru	

2	 Puntea	trapeze	in	X	

3	 Punte	trapeze	medii	

4	 Punte	Victoria	

5	 Punte	creioane	

6	 Punte	plasa	orizontala	

7	 Punte	Japoneza		

8	 Tiroliana		(carabiniera	truck-
ului	se	ataseaza	la	ham)		



	

	

	

TRASEU	GALBEN	

	

																	VARSTA	 GREUTATEA	 INALTIMEA	

VARSTA	MINIMA		10	ANI	

VARSTA	MAXIMA	65	ANI	

GREUTATEA	MAXIMA	100KG	 INALTIME	MINIMA	140	CM	

INALTIME	MAXIMA	170	CM	

	

	

	

• PERSOANE	PE	ELEMENT:	1	

persoana		

• PERSOANE	PE	PLATFORMA	2	

persoane			

• DIFICULTATE:	NIVEL	MEDIU	

• NUMAR	DE	ELEMENTE:	12	

• INALTIMEA	MAXIMA:	3	m.		

• ASIGURARE:	CEL	PUTIN	O		

CARABINA	IN	FIECARE					MOMENT	

• SUPRAVGHERE:	ADULT	INSOTITOR		

PE	TRASEU		

• RECOMANDARE	:	INCALTAMINTE	

INCHISA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

0	 Scara	mobila	de	urcare,	
platform	de	pornire	

1	 Punte	cu	lanturi	

2	 Puntea	Japoneza	

3	 Puntea	bunicii	

4	 Punte	forme	de	trecut	

5	 Punte	trapeze	cu	anvelope	

6	 Punte	butuci	in	drum	

7	 Punte	Victoria	

8	 Punte	balansiere	

9	 Punte	Gotica		

10	 Punte	plasa	pescareasca	

11	 Tiroliana	28	m	

12	 Tiroliana	28	m	



	 	

	

	

TRASEU	VERDE	

	

	

• PERSOANE	PE	ELEMENT:	1	

persoana		

• PERSOANE	PE	PLATFORMA	2	

persoane			

• DIFICULTATE:	NIVEL	AVANSATI	

• NUMAR	DE	ELEMENTE:	12	

• INALTIMEA	MAXIMA:	5	m.		

• ASIGURARE:	CEL	PUTIN	O		

CARABINA	IN	FIECARE		MOMENT	

• SUPRAVGHERE:	ADULT	INSOTITOR		

PE	TRASEU		

• RECOMANDARE	:	INCALTAMINTE	

INCHISA	

• INSTRUCTIUNE	:	SE	PARCURGE	

DOAR	DUPA	FINALIZAREA	CELUI	

GALBEN	

	

	

	

																	VARSTA	 GREUTATEA	 INALTIMEA	

VARSTA	MINIMA		10	ANI	

VARSTA	MAXIMA	65	ANI	

GREUTATEA	MAXIMA	100	KG	 INALTIME	MINIMA	140	CM	

INALTIME	MAXIMA	170	CM	

0	 Scara	mobila	de	urcare,	platform	
de	pornire	

1	 Punte	amiral	

2	 Puntea	Maimutei	

3	 Puntea	trapez	cu	scripet	

4	 Punte	zig	zag	mare	

5	 Punte	trapeze	mari	

6	 Punte	Tarzan	

7	 Tiroliana	Montana	–	cand	se	
opreste,	te	intorci	invers	cu	
spatele	catre	platform	de	
destinatia,	apuci	cablul	cu	ambele	
maini	si	te	tragi	cu	forta	mare	

8	 Punte	bunicii	cu	obstacole	

9	 Punte		bunicii	cu	scanduri	ovale	

10	 Punte	papagale	mari	

11	 Tiroliana			56	m	

12	 Tiroliana			60	m	


