Användarvillkor
Deltagarens namn______________________________________________________________

Bokat datum:__________________________________________________________________
För att få klättra i parken måste du följa användarvillkoren.
Alla som skall klättra i Skypark skall fylla i och skriva under användarvillkoren och lämna in dem i receptionen vid
incheckningen.
Vi rekommenderar att man skriver ut och skriver under detta i förväg, så går det fortare vid incheckningen i parken.
Det går även att skriva under villkoren vid incheckningen, men kom då i god tid så att ni inte missar klättertid.
Skypark påtar sig inget ansvar för skador eller olyckshändelser som uppstår genom att användarvillkoren inte åtföljs eller
när deltagaren lämnat felaktiga upplysningar i användarvillkoren eller till Skyparks personal.
Skypark tar inget ansvar för förvaring av personliga föremål.
All klättring i Skypark sker på egen risk.
För din egen säkerhet får du inte klättra om du är gravid eller har nack- eller ryggproblem.
I parken ansvarar du för din egen säkerhet genom att följa Skyparks regler:
• Du måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa alla instruktioner som Skyparks personal ger dig.
• Lösa föremål måste förvaras i stängd ficka när du är uppe i banan (t.ex. nycklar, plånbok m.m.).
• Långt hår skall vara uppsatt. Undvik att bära ringar,halsband, armbandsklockor etc.
• Du får inte väga över 120 kg.
• Du får inte vara påverkad av droger eller alkohol.
• Du får inte röka i parkområdet. Inte heller med selen på dig eller inom 3 meter från en sele.
• Jag är inte gravid.
• Jag har inte epilepsi.
• Jag har inte nack- eller ryggproblem.
• Om du har ett hälsoproblem som kan påverka din klättring, meddela personalen vid incheckningen.
• När din klättertid är över ska utrustningen tas av vid incheckningen och återlämnas till personalen.
• Om du är oförsiktig, tappar bort, eller medvetet förstör utrustningen blir du ersättningsskyldig.
Ersättningen är 4500 kr per sele och 450 kr per hjälm.
• För deltagare som är yngre än 18 år krävs underskrift av målsman för klättring.
För deltagare som är under 12 år accepterar du (målsman) också följande villkor:
• Som medföljande myndig vuxen/målsman ansvarar du för barnens säkerhet och ser till att de följer Skyparks regler.
• Barn under 12 år måste alltid ha medföljande klättrande myndig person med sig.
• Medföljande vuxen får ha ansvar för högst 3 barn.
Jag bekräftar att jag har läst och att jag förstår villkoren, samt att informationen jag har angett är sanningsenlig.
Jag (målsman) ger deltagaren som är yngre än 18 år, tillåtelse att genomföra aktiviteten.
Deltagares underskrift / målsmans underskrift:
_____________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:
_____________________________________________________________________________________________
Skypark lagrar mina uppgifter på ett säkert sätt.
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