DELTAGARVILLKOR
Alla deltagare i Isaberg Segway Adventure får innan start en instruktion och en kort utbildning i hur man kör sin
Segway. Hjälm är ett krav och ingår. Säkerheten står alltid i fokus när det gäller alla aktiviter på anläggningen.
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till guiden. Barn/ungdomar under 18 år måste ha
ansvarig vuxens (myndig) godkännande och underskrift i villkoren för att få delta. Fråga alltid personalen om
något känns oklart.

Säkerhetsregler
* All körning sker på egen risk och med eget ansvar för egen skada, skada på tredje person eller annan
egendom.
* Lägsta ålder för att hyra Segway är 12 år.
* Vikt 40-110 kg.
* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg
* All körning sker i nyktert tillstånd. Om inte, kommer person/grupp att nekas körning.
* Lån av hjälmar och handskar för att genomföra aktiviteten ingår.
* Det är förbjudet att låna ut sin Segway under hyresperiod.
* Vid vårdslös körning av Segway ersätter hyrestagaren eventuella skador som uppkommer på Segwayn.
* All körning sker på av uthyraren angivet område.
* Övriga regler och instruktioner fås av instruktör.
Jag är myndig och har läst och förstått deltagarvillkoren som gäller för Isaberg Segway Adventure. Jag är
införstådd med att Isaberg Mountain Resort inte kan hållas ansvarig för konsekvenserna om reglerna inte följs.
Jag är också införstådd med att jag när som helst kan bli avvisad aktiviteten, utan ersättning av biljett, om jag
inte följer reglerna. Du godkänner också att de bilder som eventuellt fotas under besöket i banan får användas
av Isaberg Segway Adventure för dess ändamål (i annat fall, informera personalen).
_______________________________________________________________________________
Datum

Nationalitet

_______________________________________________________________________________
Namn

Personnummer

Telefonnr

_______________________________________________________________________________
Email

______________________________________

Deltar i aktiviteten

(kryssa)

Besökarens underskrift / Ansvarig vuxens underskrift

______________________________________

Deltar ej i aktiviteten

(kryssa)

Namnförtydligande

ADRESS: Stiftelsen Isabergstoppen, Box 122, SE-335 03 Hestra
TEL: 0046 (0)370 339300 WEB: www.isaberg.com
E-MAIL: info@isaberg.com

Deltagande barn/ungdomar (under 18 år)
Namn:____________________________________________Pers.nr._______________________
Namn:____________________________________________Pers.nr._______________________
Namn:____________________________________________Pers.nr._______________________
Namn:____________________________________________Pers.nr._______________________

Får vi skicka dig vårt nyhetsbrev via email?

JA

NEJ

Vi önskar dig en rolig och äventyrlig dag!

ADRESS: Stiftelsen Isabergstoppen, Box 122, SE-335 03 Hestra
TEL: 0046 (0)370 339300 WEB: www.isaberg.com
E-MAIL: info@isaberg.com

