Què es Natupark?

Natupark és un nou concepte d’activitats a l’aire lliure
que ja té més de tres anys d’experiència en activitats per
a escoles.
Proposem a tots els alumnes dels centres educatius
l’oportunitat de gaudir de la diversió que els nostres circuits als arbres els hi ofereixen.
El parc està situat dins del recinte del Bosc Tancat al
terme municipal de Cerdanyola de Vallès. Un bosc de 6
hectàrees que entre les seves instal·lacions, disposa de
quatre piscines (obertes en temporada), àrea de barbacoes i espai per menjar enmig d’un marc natural on poden
practicar diferents jocs en un entorn controlat i tancat.
Natupark és el parc d’aventura més grans de tot l’Estat.
Presenta un conjunt d’instal·lacions sobre als arbres de
2 km de recorregut aeri. Els nostres circuits inclouen jocs
com: ponts tibetans,tirolines,lianes, troncs oscil·lants,
ponts de xarxa, nepalès... amb un total de 118 jocs que
asseguren la diversió per a tots.
Els jocs que enllacen els arbres combinen habilitat,
destresa, assimilació i foment dels propis recursos físicopsíquics. Els nens hauran de vèncer els reptes inicials a
l’alçada i hauran de coordinar els seus moviments amb
atenció per superar els jocs , un cop realitzat el circuit,
gaudiran d’una superació personal del repte assolit.
Utilitzar Natupark com a activitat extra escolar suposa
sobretot contacte amb la natura, respectar el medi ambient,
entreteniment i a la vegada educació i aprenentatge
combinat amb aventura en un entorn natural.
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Circuits
El parc esta pensat per entretenir a públic de
totes les edats, a partir de 4 anys distribuït en 8
circuits amb diferents graus de diﬁcultat:
CIRCUIT INFANTIL
EL Circuit infantil esta pensat i dissenyat per
a nens/es de P3 a P5 i que facin d’1 M a 1,20M
d’alçada.
El sistema de seguretat en aquest circuit consisteix en una línea de vida continua on el nen no pot
deslligar-se per si mateix en tot el recorregut. És un
sistema de seguretat exclusiu en tot l’Estat.
El circuit pot assolir un màxim de 30 nens que
podran gaudir de l’activitat durant 2 hores en les
quals veurem com els més petits es superen a si
mateixos una volta rere l’altre.
Normativa de Funcionament del circuit infantil:
En aquest circuit a més d’haver-hi monitors
titulats i preparats per Natupark, també hem de
comptar amb el coneixement que els propis mestres o monitors tenen dels seus alumnes i serviran
de recolzament durant l’activitat juntament amb els
monitors de Natupark.

Circuits d’alçades
CIRCUIT DE PRÀCTIQUES
Aquets circuits és obligatori per a tots aquells que
faran els circuits d’alçada (a partir del verd).
Aquí els monitors ens expliquen i ens demostren el
sistema de seguretat que utilitzem. Aquest sistema
consisteix en una doble subjecció a una línea de vida
en la que els participants esta constantment assegurats.
En el cas que algun dels participants no faci
correctament aquest circuit, el monitor de Natupark
l’hi farà tornar a repetir de forma que tothom surti del
circuit de practiques saben exactament que és el que
ha de fer i com ho ha de fer.

CIRCUITS VERDS (a partir de 6- 7 anys
i a partir d’1,15m d’alçada)
Aquests circuits està dissenyat i pensat per a nens a
partir de 6- 7 anys i que facin 1,15 d’alçada.
Son 2 circuits, les plataformes es troben a una alçada màxima de 3 metres on els nens menuts gaudiran
de la sensació d’aventura i l’alçada suﬁcient perquè
resulti una experiència enriquidora i divertida.

CIRCUITS BLAUS (a partir d’1,30 m
d’alçada )
Aquests circuits està dissenyat i pensat per a totes
les edats amb el requisit de fer 1,30m d’alçada.
Consta de dos circuits on els jocs es troben a una
alçada màxima de 5 metres. Es el primer circuit
que compta amb una liana on les sensacions es
disparen.
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Circuits d’alçades

NORMATIVA DELS CIRCUITS D’ALÇADA

CIRCUIT TARONJA ( a partir
d’1,30 m d’alçada ).

L’accés als circuits d’aventura està estrictament reservat als clients de Natupark .

Aquest circuit està dissenyat i pensat
per a totes les edats amb el requisit de fer
1,30m d’alçada.

Natupark posa a la vostra disposició tots els mitjans
i el personal necessari per a la vostra seguretat.

En el circuit els jocs es troben a una alçada de 7 metres. Aquest circuit tot i estar
preparat, com els circuits blaus, per a una
alçada de 1.30m, és més atlètic i atrevit, a
més d’ésser un dels circuits indispensables
per a poder realitzar els circuits vermell i
negre.

CIRCUIT VERMELL / CIRCUIT NEGRE( a partir d’ 1,45 m d’alçada ).
Aquest circuits estan dissenyats i pensats
per viure emocions fortes amb el requisit de
fer 1,45m d’alçada.
Al Circuit Vermell té les plataformes dels
jocs a 9 metres d’alçada on l’atractiu principal es una tirolina de metres que fa les
delícies dels més agosarats.
Al Circuit Negre els jocs es troben a una
alçada máxima de 15 metres on l’atractiu
principal es un rocòdrom que trobem amunt
d’una plataforma que ens puja a 15 metres
per augmentar les sensacions.

L’alçada mínima obligatòria es:

a la seva integritat física o a la correcta progressió
pels circuits (vertigen, lesions, problemes cardíacs,
asma, sordesa, ceguera etc...)
És obligatori l’ús de calçat esportiu i recomanen
roba esportiva.
Es molt important recollir les cabelleres llargues.

- Circuit Infantil: 1m mínim i 1.20 m màxim.
- Circuit Verds: 1.15 mínim.

Respecteu la naturalesa i el bosc. Queda prohibit
fumar per risc d’incendis.
Abans d’abandonar les instal·lacions cada grup
serà responsable de recollir la brossa que hagi
generat.

- Circuit Blaus i Taronja: 1.30m mínim.
- Circuit Vermell i Negre: 1.45m mínim.
Els mestres o monitors acompanyants no podran
deixar desatesos als alumnes duran l’activitat.
La duració màxima dels circuits d’alçada es de 3
hores un cop han sortit del circuit de practiques.
Tots els usuaris seran proveïts d’un Equip de Protecció Individual proporcionat obligatòriament per
Natupark. La utilització d’altres equips no estarà autoritzada.
Cal escoltar atentament les instruccions prèvies a
l’activitat i fer el circuit de pràctiques per poder pujar
als circuits d’alçada.
Fer veriﬁcar L’Equip Personal Individual (EPI) per
un monitor. Només els monitors de Natupark poden
manipular els talabars (EPI).
Avisar a un monitor sempre que es comença un
circuit.
Els monitors de Natupark vigilen els circuits des del
terra, nomes pujaran al circuit quan hagin d’intervenir per ajudar algun participant.
Els participants han de romandre Obligatòriament
assegurats al cable de la línea de vida mitjançant els
mosquetons durant tot el recorregut. El desplaçament
d’aquest ha de realitzar-se un després de l’altre.
Natupark no es farà responsable de cap accident
que pogués esdevenir en cas de no complir les normes de seguretat.
Natupark no es fa responsable en cas de furt o de
pèrdua d’objectes no dipositats a la consigna que
funciona amb 1� retornable.
Els usuaris estan obligats a comunicar qualsevol
lesió o anomalia que pugui ser susceptible d’afectar
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PERSONAL I SEGURETAT

Condicions de Reserva
La reserva es podrà fer per telèfon o per correu electrònic.
La persona que fa la reserva es compromet a fer el seguiment de tot el procés,
tant com si s’han d’afegir o reduir el nombre de participants. Així com també es
compromet a fer conèixer la normativa interna del parc a tots els participants.
Un cop feta la reserva i per tal de conﬁrmar-la, rebreu una factura proforma on
sortirà tant el pressupost com els horaris en els quals es desenvoluparà l’activitat.
El no pagament de la mateixa, no suposa en cap cas l’anul·lació de la reserva.
En cas d’anul·lació de la reserva, s’haurà de fer per telèfon i per correu electrònic.
Un cop rebuda la factura proforma, el pagament a compte s’haurà de fer en el
transcurs dels 15 dies següents.
En cas de presentar-se menys persones de les reservades i sense haver avisat
en un termini mínim de 7 dies abans, es cobrarà el 50% de les places no presentades.
Si apareixen més persones de les prèviament reservades, l’acceptació de les
mateixes dependrà de la disponibilitat del parc.
En temporada alta, els preus per escoles i esplais permetran l’ús de les
instal·lacions de Natupark i de les piscines que hi ha al mateix recinte, sempre i
quan aquestes estiguin en funcionament.
El preu de temporada no es pot desglossar. Es un únic preu.
Anulació de l’activitat per causa de condicions meteorològiques adverses.

Per a la construcció de parcs d’aventura seguim la normativa Euopea. A Espanya, el organisme que regula
aquest certiﬁcat es AENOR, Pr EN 15567-1 i Pr EN 15567-2 que poden consultar en la pàgina web:
www.aenor.es
Natupark ha estat promotor i soci fundador de l’associació AEPA (Associació d’Espanya de Parcs d’Aventura)
des de la qual s’ha promogut un únic criteri de seguretat en aquest àmbit. La principal preocupació d’AEPA ha
estat la seguretat, guiats per aquest principi, qualsevol soci té la obligació de certiﬁcar els seus parcs anualment per una empresa certiﬁcadora independent.

Si no s’ha pogut començar l’activitat: Es traslladarà la reserva a un altre dia,
sempre comptant amb la disponibilitat del parc. En cas que aquest canvi no sigui
possible, es retornarà el 100% de l’ import de la reserva.
Si fa 1 hora o menys que s’ha començat l’activitat , i per les causes esmentades més amunt, s’ha de evacuar el parc: es lliurarà 1 invitació per cada entrada
abonada
Si fa més d’1 hora: es lliurarà una tarja de 2€ de descompte per cada entrada
abonada.
Anulació per causes particulars del client.

La qualitat i la seguretat de les instal·lacions i equips de seguretat estan homologades i certiﬁcades per
l’empresa independent CERES CONTROL especialistes en la certiﬁcació amb més de deu anys d’experiència
en el sector.

Si la anul·lació es realitza 7 dies abans de la data de l’activitat es retornarà el
50% de la reserva.

Val a dir que tots els Equips de Protecció Individual ( PETZL o ROCA) compleixen totes les normes europees
de seguretat i son revisats periòdicament, sempre seguint les instruccions de cada fabricant.

Si la anul·lació es realitza 15 dies abans de la data de l’activitat es retornarà el
100% de la reserva.

Tots els monitors de Natupark disposen d’una formació especiﬁca adequada a la seva disposició de
treball.

La no presentació el dia de l’activitat suposarà la pèrdua total de l’ import de la
reserva.

Natupark disposa d’un reglament intern que s’ha de respectar sempre i que dona especial importància
al tema de la seguretat. Tot usuari de Natupark està obligat a conèixer i respectar l’ esmentat reglament.
Aquesta normativa la podeu consultar a la www.natupark.com

En cas de pluja, la reserva es traslladarà a un altre dia, segons disponibilitat del
parc, en el cas de no poder canviar la data, es retornarà el 100% de la reserva.
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Mapa del Parc
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