Normes de seguretat de l’snowpark:
-Respectar la senyalització de l’snowpark.
-Feu cas de les indicacions del personal de l’estació.
-Es obligatori disposar de forfait i casc, per fer ús de les instal·lacions de
l’snowpark.
-Els mòduls no poden ser utilitzats per mes d’una persona a la vegada.
-Respecteu l’orde de sortida i aviseu al altres usuaris quan sigui el vostre torn.
-Sigueu respectuosos amb les instal·lacions, el material, els treballadors i els
altres esquiadors.
-No us atureu en la línia dels mòduls ni a les recepcions .
-En cas de caiguda sortir el mes ràpid possible de la zona de la recepció o de la
línia dels mòduls i si es necessari remuntar pel lateral.
-En cas d’accident greu senyalitzar el lloc de l’accident i avisar als treballadors
de l’estació per atendre o evacuar al ferit..
-No utilitzar un mòdul o salt fins que no s’està segur que la zona de recepció
està lliure.
-Aturar-se en una zona segura.
-Queda prohibida d’utilització de l’snowpark o d’algun mòdul en cas que estigui
tancat.

Recomanacions d’ús:
-Llegiu les recomanacions d’ús i normativa de seguretat abans d’entrar a
l’snowpark.
-Feu un bon escalfament abans d’utilitzar l’snowpark.
-Comproveu l’estat dels mòduls i de la neu abans de fer-ne ús, les condicions
de la neu i dels mòduls son canviants durant el transcurs del dia.
-Es molt recomanable l’ús de proteccions: Casc, culera i tortuga .
-Es molt recomanable disposar d’assegurança per fer ús de les instal·lacions de
l’snowpark.
-Utilitzeu els mòduls adequats al vostre nivell.
-Es molt recomanable disposar d’assegurança per fer ús de les instal·lacions de
l’snowpark
-Es recomana utilitzar material específic per la modalitat de freestyle.
-En cas de dubte, preguntar als altres riders quina es la zona de sortida de cada
mòdul ja que pot canviar depenent de les condicions de la neu.
-En cas de dubte sobre com utilitzar les instal·lacions consulteu amb el shaper.
-Seguir les normes d’ús del remuntador

Coneixements mínims:
-Snowpark: Lloc on trobem un conjunt de mòduls, calaixos baranes i salts
-Calaix: Mòdul que segons la forma, l’alçada i la seva ubicació, varia el grau de dificultat. L’objectiu és passar lliscant per damunt d’aquest mòdul
-Barana: Mòdul amb els mateixos paràmetres de dificultat que els calaix, encara que per si mateixa la barana ja és mes difícil que el calaix.
-Salt: Mòdul per saltar , segons la seva llargada el grau d’inclinació, la distància entre la seva sortida i la zona de recepció, la seva dificultat és major o menor. L’objectiu és aprofitar per
saltar i fer figures en l’aire.
-El kicker, és la part del mòdul que ens llença a l’aire.
-La recepció, és la zona d’aterratge
-Els mòduls estan marcats amb senyalitzacions de colors segons el seu nivell, podent ser verds, blaus, vermells o negres, de fàcil a difícil, en cas que les valises estiguin creuades vol dir
que el mòdul està tancat.
-Shaper: Persona encarregada del manteniment de l’snowpark.
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