SÄKERHETSANVISNINGAR PÅ ÄVENTYRSPARKEN HUIPPU
Äventyrsparken Huippu är byggd enligt och fungerar enligt de europeiska standarderna (EN 155671:2007 och EN 15567-2:2007), som övervakas av den europeiska föreningen för repbanor (European
Ropes Course Association, ERCA). En kontrollant från föreningen har gått igenom banorna på Huippu
och utfärdat ett certifieringsintyg till Huippu. Kontrollanten från ERCA gör även en årlig kontroll på
banornas skick på Huippu. Dessutom kontrollerar vi själva regelbundet banorna, landningsplatserna
och säkerhetsutrustningen.
Säkerhetsanvisningarna nedan innehåller de obligatoriska bestämmelserna, som alla användare (i fortsättningen:
”kunden”) av repbanorna på Äventyrsparken Huippu ska följa.
Kunder

1. Kundens minsta längd är 100 cm och maxvikten är 130 kg. Dessutom ska kunden efterfölja längdgränserna som är bestämda separat för varje bana.
2. En kund som är under 13 år måste ha med sig en vuxen på minst 18 år. Den vuxne ansvarar för att de medtagna personerna under 13 år följer säkerhetsanvisningarna. En kund 13 - 17 år får deltaga på äventyret utan vuxen men behöver ett
skriftligt tillstånd från målsman. Om kunden är under 110 cm lång, ska den vuxne vara med på banorna förutom på banan
Pikku-Huippu (Lilla Huippu).
3. Det är ej tillåtet att stiga upp i banorna eller röra sig på äventyrsparkens område under påverkan av alkohol, läkemedel
eller droger. Ovan nämnda medel får inte heller tas med till Äventyrsparken Huippus område. Det är även förbjudet att röka
på Huippus område. Huippu är rökfri och drogfri.
4. Vid äventyret bedömer kunden själv sina egna färdigheter, fysiska kondition och själsliga situation. Kunden är själv ansvarig
för bedömning av sin situation. Det är förbjudet att deltaga vid sjukdom. Äventyrsparken Huippu rekommenderar ej klättring
under graviditet.
5. Det kan hända att Äventyrsparken Huippu tar foton eller video i parken under besöket. Materialen ska publiceras på företagets egen internetsida eller sociala medier. Om kunden inte är överens med detta ber vi honom att meddela personalen.
Före äventyret
6. Kunden får endast ta sig upp på äventyrsbanorna i klättringsutrustning och först efter den inledande guidningen
som ges av personalen på Huippu. Det är inte heller tillåtet att vistas på trapporna som leder till banorna, utan sakenlig klättringsutrustning. Det är ej tillåtet att använda egen klättringsutrustning.
7. Innan det är dags att ta sig upp i de egentliga banorna, ska kunden visa på introduktionsbanan att hon kan hantera
säkerhetsutrustningen. Därefter ger personalen tillstånd att stiga upp i banorna. Efter guidningen ansvarar kunden
själv för korrekt hantering på banorna.
8. Sjalar och andra fladdriga klädesplagg samt accessoarer och smycken, som kan fastna eller tappas under äventyret,
ska tas bort innan du tar dig upp på banorna. Långt hår måste sättas upp. Kunden ansvarar själv för säker klädsel.
9. Under äventyret kan kläder eller annan egendom som kunden har med sig, t.ex. glasögon, bli skadade eller smutsiga. Äventyrsparken Huippu ansvarar ej för skador eller nedsmutsning på kundens kläder eller egendom. Vi rekommenderar att mobiltelefoner och andra värdeföremål lämnas i förvaringen i äventyrsparkens reception. Vi rekommenderar att kameror och glasögon samt mobiler fästs på ett sådant sätt att de ej kan falla ner under äventyret.
Under äventyret
10. På äventyrsparken Huippu garanteras kundens säkerhet av ett säkerhetssystem. När kunden ska ge sig ut på banan ska hon fästa sig i säkerhetsvajern direkt vid trappans nedre start. Kunden kan lossa sig från vajern först när hon
befinner sig tillbaka på marken.
11. Högst 2 kunder åt gången får befinna sig på äventyrsbanornas avsatser. På hinderelementen mellan två träd får
det vistas högst 1 kund i taget. En vuxen som guidar ett barn får befinna sig på hindret tillsammans med barnet. Det
är ej tillåtet att störa eller försvåra de övriga deltagarnas genomförande. På glidbanan får det vistas högst en kund åt
gången och när glidbanan är slut ska personen direkt avlägsna sig från landningsplatsen.
12. Det är ej tillåtet för kunden att klä av sig säkerhetsutrustningen vid vistelse på banorna. Utrustningen får ej heller
överlämnas åt någon annan. Klättringsselen måste dock tas av vid måltider och under toalettbesök. När kunden åter
klär på sig selen har hon skyldighet att be personalen kontrollera att selen sitter fast som den ska.
13. Engångsbiljetten är giltig ända tills kunden lämnar tillbaka klättringsutrustningen till receptionen.
14. Kunden ska följa personalens instruktioner samt vägledning och bestämmelser som finns på banorna.
15. Du kan råka ut för repor och blåmärken under äventyret. Även olyckor är möjliga, precis som vid övriga idrottsgrenar.
Huippu har ingen särskild olycksfallsförsäkring. Kunden ska utvärdera sin egen försäkring innan inträde på banorna.
16. Kunden ska använda den hyrda utrustningen ansvarsfullt och noggrant. Kunden får ej skada äventyrsbanornas
konstruktioner. Om utrustningen eller bankonstruktionerna utsätts för skada på grund av kundens försummelse eller
avsiktliga handlingar, blir kunden skyldig till att ersätta priset för utrustningen eller reparationskostnader för konstruktionen till Äventyrsparken Huippu.
17. Äventyrsparken Huippu har rätt att förhindra kundens inträde till äventyrsbanorna, om kunden enligt personalen
ej har förmågan att genomföra banorna på ett tryggt sätt. Personalen har även rätt att avlägsna en kund från banorna, om kunden är en fara för konstruktionerna, sig själv eller övriga kunder.

18. Personalen på Äventyrsparken Huippu har rätt att anvisa kunden till att avlägsna sig från äventyrsbanorna på
grund av dåligt väder (åskväder och/eller hård vind). Kunden måste då omedelbart avlägsna sig från banan.
19. Den betalda inträdesavgiften återbetalas till kunden endast om kunden blir tvungen att avbryta sitt äventyr på
grund av skäl som beror på Äventyrsparken Huippu. Situationerna nämnda i punkt 17 och 18 ger ej rätt till återbetalning av avgiften.
Efter äventyret
20. Efter äventyret ska den hyrda utrustningen returneras till Huippus reception. Det är ej tillåtet att avlägsna sig från
parkområdet med sele och hjälm eller annan hyrd utrustning.
21. När utrustningen har returnerats anses äventyret vara avslutat.
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