
ÄVENTYRSPARKEN

Användarvillkor
Deltagarens namn: 

Telefonnummer:  
Bokat datum:

Tid:

Vid klättring i höghöjdsbanan accepterar du följande villkor:

Vi rekommenderar att du inte deltar om du har tidigare nack- eller ryggproblem då det kan finnas risk att dessa 
kan påverkas om du ramlar i selen. Har du andra fysiska eller mentala tillstånd (t.ex. tidigare axelskada, epilepsi, 
diabetes, dövhet, hjärtproblem, autism, Downs Syndrom, eller liknande) som kan påverkas av klättringen ska 
du ha nödvändiga åtgärder med dig (t.ex. mediciner, personlig assistent, etc.) så att en hög säkerhetsnivå kan 
uppehållas, samt meddela personalen så att de kan hjälpa dig på bästa sätt om du skulle få problem.  
För din egen säkerhet tillåter vi dig inte att klättra om du är gravid.

Har du något av ovan nämnda tillstånd eller liknande? Ja Nej

Om ja, specificera vad ( enbart för personalens vetskap):

I parken ansvarar du för din egen säkerhet genom att följa våra regler*
• Du måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa alla instruktionerna som personalen ger dig.
• Du får inte ha lösa föremål med dig uppe i banan (t.ex. mobil, nycklar, plånbok m.m.)
• Du får inte bära några smycken (ringar, halsband, armband, örhängen, piercings eller liknande är 
inte tillåtet)*
• Du får inte väga över 120 kg.
• Du får inte vara påverkad av droger eller alkohol.
• Du får inte röka i selen eller på parkområdet.
• När din klättringstid är över ska utrustningen tas av vid incheckningen och lämnas till persona-
len
• Om du är oförsiktig, tappar bort, eller medvetet förstör utrustningen blir du ersättningsskyldig. 
Sele ersätts med 4 500 kr och hjälm ersätts med 300 kr.

Jag bekräftar att jag har läst och att jag förstår villkoren, samt att informationen jag har angett är 
sanningsenlig. Jag godkänner att personalen får hantera situationen vid händelse av skada.
Jag (målsman) ger deltagaren som är yngre än 18 år, tillåtelse att genomföra aktiviteten.

 
 Deltagarens underskrift / Målsmans underskrift

För deltagare som är under 11 år accepterar du (målsman) också följande villkor:
• Barn under 11 år måste alltid ha medföljande klättrande myndig vuxen med sig.
• Som medföljande vuxen/målsman ansvarar du för barnens säkerhet och att de följer våra regler.
• Medföljande vuxen får ha ansvar för högst 3 barn.
Alla barnens namn som vuxen ansvarar över:
Har barnen något av de tillstånd (eller liknande) nämnda överst på sidan? Ja  Nej

Om ja, vänligen specificera vem och vad (endast för personalens vetskap):

Jag bekräftar att jag har läst och att jag förstår villkoren, samt att informationen jag har angett är 
sanningsenlig. Jag godkänner att Upzone personalen får hantera situationen vid händelse av skada.
Jag (målsman) ger deltagaren, som är yngre än 11 år, tillåtelse att genomföra aktiviteten.

     Målsmans underskrift
*Vid sak- och förmögenhetsskador ansvarar Gekås Ullared endast vid grov vårdslöshet från personalens sisa. Gekås Ullared påtar sig inget ansvar för skador eller 
olyckshändelser, som uppstår genom att användarvillkoren inte åtföljs eller när deltagen lämnat felaktiga upplysningar i användarvillkoren eller till personalen. Gekås 
Ullared tar inget ansvar för förvarade personliga föremål.


