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DELTAGARVILLKOR 
 
 
 
Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till parkens personal. 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. 

 
Innan aktiviteten 
Du har det fulla ansvaret för dig själv/din minderåriges aktivitet och säkerhet på Isaberg Tree Top Adventure. 

Från det året man fyller 12 år får man klättra utan vuxen. Yngre barn måste alltid var åtföljd av en klättrande 

vuxen (+18år). Medföljare får övervaka maximalt två barn. Du måste alltid följa instruktionerna och parkens 

regler. Bär oömma kläder (efter väder) och gympaskor (el. liknande). Du måste ha blivit godkänd av vår 

instruktör innan du börjar att klättra själv i banan. 

 

Under aktiviteten 

Selen skall genom hela din vistelse i parken sitta åt, om så behövs efterdras selen under aktiviteten. Om selen 
tagits av eller lossats (t.ex. vid ett toalettbesök) skall selen kontrolleras av parkens personal innan du ger dig 
upp i banorna igen. Du måste alltid klättra på ett säkert sätt i banorna. Vid linbanor måste linrullen hängas fast 
bakom karbinhakarna. Vid behov måste man bromsa med handen bakom rullen. Endast en person i taget får 
uppehålla sig i hindren/utmaningen åt gången. Max tre personer får samtidigt uppehålla sig på 
trädplattformarna. När du ger dig ut på linbanan skall du försäkra dig om att det inte är någon annan person 
framför dig. 
 
Utrustningen  
Två karbinhakar med fästelement, linrulle, komplett sele, hjälm och handskar - hyrs ut för tiden för besöket  
(= 120 min) och ingår i det betalade inträdespriset. Det är förbjudet att lämna området med utrustningen. 
Skador på utrustningen ska genast anmälas. Om den angivna tiden överskrids måste en efterbetalning på 200 
kronor per påbörjad halvtimme betalas.  
 

Allmänna villkor 

* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg. Om du har problem med astma,    

   epilepsi och/eller diabetes, vänligen meddela personalen innan start. 

* Du får inte vara påverkad av alkohol eller droger.  

* Du får inte väga över 120 kg.  

* När du har fyllt 6 år får du klättra gröna banor, det året man fyller 8 år får man klättra i grön, blå och röd   

   bana man klättrar tillsammans med aktivt klättrand myndig person. 

* Det året man fyller 12 år får man klättra i alla banorna.  

* Du får inte röka med klätterselen på. 

* Långt hår ska hållas samman med hårband eller mössa.  

* Vi använder alla våra sinnen i aktiviteten; syn, hörsel och känsel. 

* Isaberg Mountain Resort ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld.  

* Tillträde till anläggningen efter stängning är förbjudet.  

* Parkpersonalen förbehåller sig rätten att utesluta person ur parken om personen inte följer reglerna och att    

   inställa klätterdriften, när det föreligger fara (t.ex. brand, storm, åskväder osv.)  
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Jag är myndig och har läst och förstått deltagarvillkoren som gäller för Isaberg Tree Top Adventure. Jag är 

införstådd med att Isaberg Tree Top Adventure (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 från 

höghöjdsbanan, utan ersättning av biljett, om jag inte följer reglerna. Jag godkänner också att de bilder som 

eventuellt fotas under besöket i banan får användas av Isaberg Tree Top Adventure för dess ändamål (i annat 

fall, informera personalen). 

 
 
Datum_____________________________________________________________________________________
     
Namn____________________________________________________Personnr.__________________________ 
     

 
Underskrift_________________________________________________________________________________

                                                                
  
 

 

Deltagande barn/ungdomar (under 18 år) 

 

Namn________________________________________________Personnr.______________________________ 

 

Namn________________________________________________Personnr.______________________________ 

 

Namn________________________________________________Personnr.______________________________ 

 

Namn________________________________________________Personnr.______________________________ 

 
 

Deltager ej i aktiviteten men godkänner minderårigs deltagande på egen hand             (kryssa) 

 

 

 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev via e-mail?  

Skriv din e-mailadress här:_____________________________________________________________________

              

 

Gilla oss gärna på Facebook.com/Isabergstoppen 

      

    

 

 

Vi önskar dig en rolig och äventyrlig dag! 
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