NORMES D´ÚS PER ALS USUARIS
El tubbing és una atracció de lleure. Per al seu bon ús i per a la seguretat dels
usuaris, cal seguir les següents normes d’ús:
1. Només és permès l’ús del tubbing per a persones que tinguin una alçada no
superior a 2 metres i no superin els 100 kg de pes.
2. L’usuari ha de portar un tiquet vàlid per a l’activitat. L’adquisició d’aquest tiquet
comporta el compliment de les normes.
3. En tot moment s’han de seguir les normes d’ús i atendre les indicacions del
responsable de l’activitat.
4. L’usuari en el descens ha de posar la corretja per al transport dins del tubbing.
5. L’usuari del tubbing, en tot el trajecte, només pot anar-hi assentat en el seu
interior i només es pot aixecar una vegada estigui aturat. No es pot anar d’altre
forma i a més les cames i braços no poden sobresortir del perímetre del
tubbing.
6. L’usuari ha de fer servir els agafadors per subjectar-se.
7. Els tubbings petits són d’ús individual, no pot anar-hi més d’un usuari i la
càrrega total no superar els 70 kg.
8. Els tubbings grans, únicament poden transportar un màxim de dos viatgers i la
càrrega total no superar els 100 kg.
9. No és permès fer ús dels tubbings fora de les pistes especials.
10. No és permès el descens simultani de tubbings en una mateixa pista.
11. No és permès l’ús de la instal·lació a persones sota els efectes d’embriaguesa
i/o substàncies estupefaents.
12. No és permès l’ús de la instal·lació per part de dones embarassades.
13. No és permès fer-ne us portant objectes punxants durant el descens.
14. No és permès l’ús de roba susceptible d’enganxar-se en el trajecte (per
exemple: mocadors, bufandes o similars) .
15. No és permès fer ús dels tubbings amb botes d’esquí.
16. No és permès transportar animals en els tubbings.
17. No és permès fumar en els tubbings.
18. No és permès creuar la pista quan baixen tubbings.

ASPECTES GENERALS
Els menors de 5 anys han d’anar acompanyats en el transport per la cinta remuntador i
en l’activitat per un responsable designat pel seu tutor.
El servei se suspendrà o s’interromprà en les circumstàncies en què el responsable de
la instal·lació consideri que queda disminuïda la seguretat dels usuaris.

ASSEGURANCES
La Molina disposa d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per cobrir els
riscos derivats del desenvolupament de l’activitat.
En tot cas, el client haurà de disposar del tiquet de venda d’aquesta activitat perquè
l’assegurança sigui efectiva.

FULLS DE RECLAMACIÓ OFICIALS
Per a qualsevol reclamació o suggeriment els clients es poden adreçar a l’oficina
d’informació de La Molina, o utilitzar el e-mail lamolina@lamolina.cat

DRET D’ADMISSIÓ
El gestor de l’explotació es reserva el dret d’admissió a la instal·lació.

