Säkerhetsregler, Skellefteå Adventurepark

Utrustning nr_________________(Personalens notering)

För ungdomar under 18 år krävs underskrift av målsman för att få delta.











All klättring sker på egen risk.
Du får inte vara påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Du får inte röka eller vistas nära öppen eld med utrustningen.
Du får inte lämna området med utrustningen.
Barn som inte fyllt 12år måste alltid åtföljas av klättrande vuxen.
Varje vuxen får övervaka max 2 barn.
Du måste alltid följa instruktionerna och parkens regler.
Du måste ha blivit godkänd av vår instruktör innan du får börja klättra.
Max en person per hinder och två personer per plattform.
Alla lösa föremål måste förvaras i stängd ficka eller lämnas hos någon på marken eller lämnas hemma.

Personal kan inställa klätterdriften när det föreligger fara vid t.ex. brand, storm, åskoväder och liknande.

Jag är myndig och har läst och förstått säkerhetsreglerna för Skellefteå Adventurepark ABs höghöjdsbanor. Jag är införstådd med att Skellefteå
Adventurepark AB inte kan hållas ansvarig för konsekvenser om inte reglerna följs. Jag är också införstådd med att jag kan bli avvisad från parken,
utan ersättning, om inte reglerna följs.
Datum:____________________________________Födelsedatum:___________________________________Mobilnr:___________________________________
Klättrande:________________________________________________Underskrift/målmans underskrift:____________________________________________
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