Deltagarvillkor
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna in till parkens personal. Fråga om
någonting känns oklart. Ungdomar under 18 år måste ha målsmans godkännande och
underskrift för att delta.
Innan aktiviteten
• Du har det fulla ansvaret för att du/ din minderårige följer High Adventures
säkerhetsregler och på så vis utför aktiviteten på ett säkert sätt.
• Du måste ha genomgått en säkerhetsinstruktion och blivit godkänd av en instruktör
innan du får börja klättra.
• Följ noggrant med i säkerhetsinstruktionen och fråga om någonting känns oklart. Du
måste alltid följa instruktionerna och parkens regler.
• Biljetten räcker i 3 timmar (inkluderar säkerhetsgenomgången).
Under aktiviteten
• Selen ska hela tiden sitta åt, om det behövs ska den stramas åt under aktiviteten.
• Om selen tagits av eller lossats (vid t.ex. toalettbesök) ska selen kontrolleras av
parkens personal innan du får ge dig upp på banorna igen.
• Du måste alltid vara säkrad uppe på banorna. Följ instruktionerna som ges i
säkerhetsgenomgången.
• En person får uppehålla sig på ett hinder åt gången.
• Två personer får uppehålla sig på en plattform samtidigt.
• När du ger dig ut på linbanan ska du försäkra dig om att det inte är någon annan
person framför dig på banan.
Allmänna regler
• Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.
• Du måste vara 12 år och minst 150 cm för att få klättra den gröna och blå banan samt
15 år och 160 cm för att få klättra den röda banan.
• Du får inte väga över 120 kg.
• Du får inte vara gravid, ha problem med hjärta eller nacke/rygg.
• Har du haft problem med axlar som tex tidigare gått ur led rekommenderar vi inte att
du klättrar.
• Sätt upp långt hår, ta av halsduk och lägg undan lösa föremål innan du klättrar.
• Rökning är begränsat till parkeringsområdet. Du får inte röka med klätterselen på.
• Bär oömma kläder, High Adventure ansvarar inte för eventuella skador på kläder.
Acceptera och skriv under deltagarvillkoren på baksidan!

Jag har läst och förstått säkerhetsreglerna som gäller på High Adventure höghöjdsbana. Jag
är införstådd med att High Adventure inte kan hållas ansvariga för konsekvenserna om
reglerna inte följs. Jag är också införstådd med att jag när som helst kan bli avvisad från High
Adventure, utan återbetalning av aktiviteten, om jag inte följer reglerna.
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Målsmans underskrift (om deltagaren är under 18 år).

