PAKKA ÄVENTYRSPARK

SPELREGLER

1.

För att garantera en säker och rolig upplevelse förbinder jag mig som kund att följa alla råd, förslag och tillsägelser från
Äventyrsparkens övervakare.

2.

Efter att parkens instruktör har kontrollerat och godkänt att jag har tagit på mig utrustningen på rätt sätt behåller jag
utrustningen på utan att själv göra justeringar till den.

3.

Jag börjar utföra aktiviteterna först när min utrustning har kontrollerats och jag har fått lov av instruktören att börja.

4.

Jag respekterar parkens övriga kunder och stör inte deras prestationer.

5.

Jag är aktsam om utrustningen och parkens konstruktioner och skadar dem inte avsiktligen. Om jag inte följer denna
anvisning är jag ersättningsskyldig för de skador jag har orsakat.

6.

Jag meddelar genast parkens personal om brister som jag upptäcker.

7.

Jag förbinder mig att följa de anvisningar och skyltar samt belastnings- och säkerhetsavstånd som gäller för
äventyrsparkens aktiviteter.

8.

I höghöjdsbanorna ser jag till att alltid vara fastkopplad i säkerhetsvajern med åtminstone det ena spännet och försöker inte
lösgöra dem båda samtidigt.

9.

Jag är medveten om att äventyrsparkens aktiviteter kan innebära bland annat att kläderna blir smutsiga och att jag kan få
skrapsår eller blåmärken. Jag förstår detta och godkänner att äventyrsparken inte ansvarar för ovannämnda saker.

10. Jag agerar ansvarsfullt och lämnar inte några föremål i tornet eller i Höghöjdsbanorna, och jag kastar inte heller ner någonting
därifrån. Jag meddelar personalen om alla saker eller föremål som finns i tornet eller i Höghöjdsbanorna och som inte hör dit.
11. Jag känner till gränserna för min egen prestationsförmåga och tar inga onödiga risker och antar inte överdrivna utmaningar. Jag
är medveten om de begränsningar som mitt hälsotillstånd sätter och meddelar personalen om dem om jag tror att de kan utgöra
en risk för utförandet av äventyrsparkens aktiviteter. Diskutera med personalen om du nyligen har genomgått en operation eller
om du har diabetes eller astma. Tyvärr kan du inte delta i äventyrsparkens aktiviteter om du är gravid eller om du har:
- en hjärt- eller kärlsjukdom
- en luftvägssjukdom (astma är inget hinder för äventyr)
- ryggproblem eller ryggskador
- epilepsi eller störningar i balansorganen
12. För att garantera en säker upplevelse kommer jag inte till äventyrsparken om jag är berusad eller påverkad av droger eller
substanser som klassas som droger. Det är förbjudet att överhuvudtaget ta med sig ovannämnda ämnen till parkens område.
Rökning är tillåtet endast på särskilt anvisade platser, utan säkerhetsutrustning.
13. Jag ger mig ut på äventyr på ett ansvarsfullt sätt och är medveten om att agerande som strider mot reglerna kan äventyra
min egen och andras säkerhet.
14. Äventyrsparken har en ansvarsförsäkring, men varje besökare är ansvarig för sin egen fritidsolycksfallsförsäkring på samma
sätt som vid vanliga sport- och motionsaktiviteter.
15. Jag deltar helt frivilligt och av egen vilja i äventyrsparkens aktiviteter. Jag har förstått vilka risker parkens aktiviteter kan innebära
och vilka regler som gäller. Jag respekterar och förbinder mig att följa dem för att garantera min egen och andras säkerhet.
16. Jag är medveten om att äventyrsparken har rätt att ta bildmaterial på äventyrsparkens område i marknadsförings- och
informationssyfte. Om jag inte godkänner detta meddelar jag det separat till personalen.
17. Jag får inte tillbaka inträdesavgiften även om jag inte kan utföra en aktivitet i äventyrsparken eller måste avbryta den av
orsaker som är oberoende av Pakka Äventyrspark.

GRÄNSER FÖR ÄVENTYRSTORNET

GRÄNSER FÖR HÖGHÖJDSBANORNA

Från 8 år
Minst 130 cm

Minsta tillåtna längd:
Blå banor 110 cm | Orangea banor 130 cm
Svart Ninjabana 150 cm | Högsta tillåtna vikt 120 kg

GRÄNSER FÖR BUNGEE-TRAMPOLINEN

VIKTGRÄNSER

Minst 15 kg
Högst 85 kg

Klättervägg
Minst 10 kg
Högst 120 kg

Freefall
Minst 20 kg
Högst 120 kg

Mega Zipline
Minst 35 kg
Högst 120 kg

