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KÖYSIRATASEIKKAILU
MUISTATHAN

Seikkailupuiston palvelut sopivat kaikenikäisille perusterveille lapsille, nuorille ja aikuisille.
Raskaana olevilta seikkailu on kielletty. Painoraja köysiseikkailuradoille on 120kg.

ENNEN SEIKKAILUA

Tutustu pelisääntöihin ja täytä pelisääntölomake. Tyhjennä taskut tavaroista, kahvilassa on
säilytysmahdollisuus. Sido pitkät hiukset kiinni ja poista korut, huivit ja muut esineet jotka voivat
aiheuttaa ongelmia radoilla. Henkilökunta ohjeistaa sinua turvavälineiden pukemisessa ennen
harjoitusradalle siirtymistä.

SEIKKAILUN AIKANA

Muistathan noudattaa aina henkilökunnan ohjeita ja pitää turvavälineistä hyvää huolta niin, että ne eivät
likaannu tai rikkoudu. Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena seikkaileminen ei ole
sallittua. Tupakoiminen valjaat päällä on kielletty. Tupakointi alueella vain sallituilla paikoilla. Valjaat tulee
riisua WC-käynnin ajaksi. Pyydäthän henkilökuntaa tarkistamaan valjaat aina, kun olet riisunut ne pois päältä
tai säätänyt niitä omatoimisesti. Suositeltava seikkailuasustus on säänmukainen varustus. Suosittelemme
paksupohjaisia kenkiä, jotka pysyvät jaloissa koko seikkailun ajan. Avokengillä seikkailu ei valitettavasti ole
mahdollista. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä henkilökuntaan. Puiston alueelta poistuminen valjaat päällä
on ehdottomasti kielletty.

SEIKKAILUN JÄLKEEN

Palauta turvavälineet valjaiden palautuspisteeseen. Seikkailulipun voimassaolo päättyy, kun valjaat on palautettu.

HUOMIO!

Köysiseikkailuradoilla ja Seikkailutornissa on käytössä eri valjaat.

LIPUT

Kertalippu sisältää alkuopastuksen, turvavaljaat ja kypärän. Kertalipulla voit seikkailla radoilla yhtenä päivänä
puiston aukioloajan. Ruuhkapäivinä lipun voimassaoloaika voidaan rajoittaa neljään tuntiin.

VIHREÄ RATA

Puuhapuisto on tarkoitettu perheen pienimmille, alle kouluikäisille lapsille. Seikkailu tapahtuu maantasolla
ilman valjaita vastuullisen aikuisen valvonnassa. Yläikäraja on 7 vuotta. Alle 2-vuotiaat pääsevät veloituksetta.

SINISET RADAT

Pakka Superseikkailu koostuu yhdestä helposta Junior/Senior-radasta ja kolmesta koko perheelle sopivasta
ratakokonaisuudesta. Pituusraja on 110 cm. 7 – 10 -vuotiaat lapset voivat seikkailla vain vastuullisen aikuisen
seurassa. 11 – 13 -vuotiailla lapsilla tulee olla vastuullinen aikuinen välittömässä läheisyydessä puiston alueella
seikkailun ajan. 14 – 17 -vuotiaat saavat seikkailla puistossa omatoimisesti, kunhan heillä on vastuullisen
aikuisen allekirjoittama pelisääntölomake.

ORANSSIT RADAT

Pakka Xtreme koostuu seitsemästä haastavammasta ratakokonaisuudesta. Pituusraja on 130 cm.
7 – 10 -vuotiaat lapset voivat seikkailla vain vastuullisen aikuisen seurassa. 11 – 13 -vuotiailla lapsilla tulee
olla vastuullinen aikuinen välittömässä läheisyydessä puiston alueella seikkailun ajan. 14 – 17 -vuotiaat saavat
seikkailla omatoimisesti puistossa, kunhan heillä on vastuullisen aikuisen allekirjoittama pelisääntölomake.

NINJARATA

Ninjaradalle pituusraja on 150 cm. Rata on merkitty mustalla värillä sen haastavuuden vuoksi ja sitä suositellaan
hyväkuntoisille nuorille ja aikuisille. Arvioithan oman suoritustasosi huolella, ennen kuin siirryt radalle.
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Info, lipunmyynti, Café Pakka, Pro Shop
Varusteet
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Pysäköinti
Lähtöalue
Maalialue
Harjoitusrata
Vihreä tehtävä
Sininen tehtävä
Oranssi tehtävä
Vaijeriliuku
Ninjarata

