DELTAGERVILKÅR
Gennemlæs deltagervilkårene nøje, skriv under, og aflever til parkens personale. Unge under 18 år skal have
ansvarlig voksens godkendelse og underskrift på vilkårene for at måtte deltage. Spørg altid personalet, hvis
noget føles uklart.
Inden aktiviteten
Du har det fulde ansvar for dig selv/din mindreåriges aktivitet og sikkerhed på Isaberg Tree Top Adventure. Fra
det år, hvor man fylder 12 år, må man klatre uden voksen. Yngre børn skal altid være ledsagede af en voksen
ved klatring. Medfølgere må overvåge maksimalt to børn. Du skal altid følge instruktionerne og parkens regler.
Bær ufølsomme klæder (efter vejret) og gymnastiksko (eller lignende). Du skal være godkendt af vores
instruktør, inden du begynder at klatre selv i banen.
Under aktiviteten
Selen skal igennem hele dit besøg i parken sidde på og, hvis det behøves, skal den strammes i løbet af
aktiviteten. Hvis selen har været taget af eller har løsnets (f.eks. ved et toiletbesøg), skal selen kontrolleres af
parkens personale inden, du begiver dig op i banerne igen. Du skal altid være sikret i banerne. På hele
strækningen skal altid to karabinhager være fasthængte på sikkerhedslinen. Når en hage flyttes, forbliver en
karabinhage altid fasthængt på sikkerhedslinen. Ved tovbaner skal tovrullen hænges fast bagved
karabinhagerne. Ved behov skal man bremse med hånden bagved rullen. Kun en person ad gangen må opholde
sig i forhindringen/udfordringen ad gangen. Maksimum tre personer må samtidigt opholde sig på
træplatformene. Når du begiver dig ud på tovbanen, skal du forsikre dig om, at der ikke er nogen anden person
foran dig.
Udrustningen
To karabinhager med fastgøringselement, tovrulle, komplet sele, hjelm og handsker - lejes ud til besøget
(= 120 min) og indgår i den betalte adgangspris. Det er forbudt at forlade området med udrustningen. Skader
på udrustningen skal øjeblikkelig anmeldes. Hvis den angivne tid overskrides, skal en efterbetaling på SEK 200
pr. påbegyndt halve time betales.
Generelle vilkår
* Du må ikke være gravid, have problemer med åndedræt, hjerte eller nakke/ryg. Hvis du har problemer med
astma og/eller diabetes, bedes du meddele personalet før starten.
* Du må ikke være påvirket af alkohol eller narkotika.
* Du må ikke veje over 120 kg.
* Det år, hvor man fylder 8 år, må man klatre i grøn, blå og rød bane. Det år, hvor man fylder 12 år, må man
klatre i alle fire baner.
* Du må ikke ryge med klatreselen på.
* Langt hår skal holdes samlet med hårbånd eller hue.
* Vi bruger alle vores sind i aktiviteten; syn, hørelse og følsomhed.
* Isaberg Mountain Resort påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader på klæder, personliga ejendele eller
tyveri.
* Adgang til anlægget efter lukketid er forbudt.
* Parkpersonalet forbeholder sig ret til at udelukke personer fra parken, hvis de ikke
følger reglerne og til at indstille klatringen, når der opstår fare (f.eks. brand, storm,
tordenvejr mm.)
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Jeg er myndig og har læst og forstået deltagervikårene, som gælder for Isaberg Tree Top Adventure. Jeg er
indforstået med, at Isaberg Tree Top Adventure (Isaberg Mountain Resort) ikke kan holdes ansvarlig for
konsekvenserne, hvis reglerne ikke følges. Jeg er også indforstået med, at jeg når som helst kan blive afvist fra
klatrebanen, uden refusion af billet, hvis jeg ikke følger reglerne. Jeg godkender også, at de bileder, som
eventuelt tages under besøget i banen må bruges af Isaberg Tree Top Adventure til deres brug (hvis ikke informér personalet).

_______________________________________________________________________________
Dato

Nationalitet

_______________________________________________________________________________
Alder

Telefonnr

_______________________________________________________________________________
Email

_______________________________________

Deltager i aktiviteten

(sætte kryds)

Besøgerens underskrift / Ansvarlig voksens underskrift

_______________________________________

Deltager ikke i aktiviteten

(sætte kryds)

Navn som tekst

Børn/Unge (under 18 år) der deltager
Navn_________________________________________ Alder_______________________________
Navn_________________________________________ Alder_______________________________
Navn_________________________________________ Alder_______________________________
Navn_________________________________________ Alder_______________________________

Må vi sende dig vores nyhedsbrev via email?

JA

NEJ

Synes gerne godt om os på Facebook.com/Isabergstoppen

Vi ønsker dig en sjov og eventyrlig dag!

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

