
 

 
 

Skypark Vaxholm, tel.  0768 520 267, info@skypark.se,  www.skypark.se 
Postadress: Cronhamns Gata 2, 185 32 Vaxholm 

Besöksadress: Eriksövägen, 185 37 Vaxholm 

                                               Användarvillkor 

Deltagarnas namn/TEXTAS________________________________________________________________forts.på 
baksidan=> 
 
Deltagares/målsmans tel.nr + e-mail_______________________________________________________________ 

Bokat datum + tid:__________________________________ 

Så fick jag kännedom om Skypark: 
Sociala medier  Googlat       Vänner/bekanta Övrigt 

         ____________________________________ 

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.  

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 etc.   
• Du får inte väga över 120 kg. 
• Du får inte vara påverkad av droger eller alkohol.  
• Du får inte röka i parkområdet, i selen eller inom 3 meter från en sele.  
• Om du är  gravid, har epilepsi eller nack- eller ryggproblem måste du själv bedöma om det är lämpligt för just DIG att vara 
i banorna.  Så om du har ett hälsotillstånd som kan påverka din klättring, meddela personalen vid incheckningen. 
• 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. 
• Du godkänner att ta del av nyhetsinformation från Skypark via mail. ( stryk detta om du ej vill ha det.) 
 
OBSERVERA ÄVEN FÖLJANDE: 
För deltagare som är under 10 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 som ej har fyllt 11 år måste alltid ha medföljande klättrande myndig person med sig i banorna.  
Medföljande klättrande 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.  
Jag tar ansvar för att övriga deltagare i mitt bokningssällskap får denna information. 

Myndig deltagares underskrift / målsmans underskrift: 
 
_______________________________________________________________ 

Namnförtydligande/TEXTAS: 
 

_______________________________________________________________.    
                                                          
                                                          Skypark lagrar mina uppgifter på ett säkert sätt.  
Eventuella fotografier som Skypark personal tar i samband med aktiviteter kan komma att användas som 
marknadsföringsmaterial i sociala medier eller i tryck. Meddela oss på plats om du ej samtycker till detta.  


