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Aanvullende informatie over het verblijf in het Moezel-avonturenbos onder de voorwaarden van de
Corona Controleverordening Rijnland-Palts
1. Registratie: Gelieve het formulier zeer leesbaar en gewetensvol in te vullen.
2. Voor elke groep/familie hebben we een volledig adres nodig inclusief telefoonnummer (het nummer
waar u het best bereikbaar bent indien nodig) en e-mailadres. Wij zullen uw gegevens niet verder
gebruiken!
3. Kortingen / voucher inwisselen:
a. Vouchers, die bij ons (!) zijn gekocht, kunnen gewoon gebruikt worden.
b. De gezins- en groepskorting van € 2,- is nog steeds beschikbaar.
c. Prijskortingen zoals Schlemmerblock of dergelijke kunnen op dit moment niet worden
geaccepteerd. We vragen om uw begrip en steun
4. Aanvullende informatie over uw verblijf in het park.
a. Bij aankomst, tijdens de uitrusting en montage, maar ook tijdens de briefing - dat wil zeggen tot
het begin van de klim zelf en zodra u weer op de grond bent na een klimtocht, zijn maskers
verplicht, tenzij er geen andere gasten in de buurt zijn. Als u geen mond- en neusbescherming bij u
heeft, kunt u deze bij ons kopen voor € 1,-.
b. Elke groep moet een specifieke tabel krijgen, dit is niet onderhandelbaar maar een vereiste.
Deze tafel is 'uw' tafel voor de duur van uw verblijf in het park. Helaas mag u geen andere tafel
gebruiken om te gaan zitten en een pauze in te lassen. Je kunt je spullen aan tafel laten liggen. Het
is beter om waardevolle spullen in de auto te laten liggen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen
we ze voor u opbergen (bijvoorbeeld als u in het park aan het fietsen bent). Nadere informatie
over het gebruik van de tabel: zie 5.b.
c. Personen die alleen begeleiden en niet klimmen moeten op dit moment worden geregistreerd.
Vermeld deze personen en markeer ze met een 'B' als begeleider.
e. De zij-ingang is afgesloten omdat het pad wordt gebruikt voor toiletgebruik.
f. Toiletten: zorg ervoor dat u niet te dicht bij elkaar komt in de toiletruimte. Toon aandacht voor
anderen. De buitendeuren blijven volledig open, zodat u kunt zien of de binnendeuren gesloten zijn
en of er iemand bij de gootsteen staat.
5. Catering:
a. U kunt zich laten verzorgen in onze kiosk of uw eigen spullen meenemen.
b. Wij rekenen € 10,- voor tafelgebruik - maar u ontvangt een maaltijdcheque die u volledig kunt
inwisselen bij de kiosk. Deze maatregel is nodig omdat we de tafelbezetting moeten
documenteren, de tafels moeten desinfecteren voor elke wijziging en een aanzienlijke extra uitgave
hebben met de afhandeling.
c. U bent welkom om uw eigen eten en drinken te gebruiken.
6. Afvalscheiding: We hebben overal afvalbakken op het terras. Let op de scheiding: Plastic afval gaat in de
gele zak, de rest - bijv. servetten, papieren borden, voedselresten, fruitafval etc. - in het restafval. Stop
geen restafval in bekers of dergelijke.
7. met uw inschrijving bevestigt u dat u zich te allen tijde aan de nationale regelgeving en de
afstandsregels zult houden en dat u onze instructies en de concrete aanwijzingen van de trainers in het
park zult opvolgen.
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