Regler for besøg i HighPark Sønderjylland
















Entrebilletten giver ret til klatring i 4 timer, inklusiv instruktionstiden.
Det er ikke tilladt at ryge når du er iført klatreudstyret.
Instruktøren kan til enhver tid vurdere at en person ikke er egnet til klatring. Billetterne refunderes i så fald ikke.
Alle gæster skal gennemgå instruktion inden klatring. Det er gæstens eget ansvar at følge med i instruktionen, og
stille spørgsmål hvis noget er uklart.
Gæster som benytter vort klatreanlæg, gør dette på egen risiko og accepterer alle åbenlyse og underforstående risici
ved klatring.
Gæsten accepterer at HighPark Sønderjylland ikke kan gøres ansvarlig for tab af eller skader på tøj eller andre
personlige genstande i forbindelse med benyttelse af vort anlæg.
Børn under 6 år og 120 cm. Kan ikke benytte klatrebanerne.
Børn under 9 år skal være under opsyn af en ansvarlig voksen.
Børn under 14 år skal være i følgeskab med en ansvarlig voksen (over 18).
Unge mellem 15 og 18 år som ikke er ifølge med en voksen, skal medbringe en skriftlig accept fra en
forælder/værge (med navn og telefonnummer anført) som har gjort sig bekendt med aktiviteterne i HighPark
Sønderjylland, og givet tilladelse til at vedkommende må benytte banerne i HighPark Sønderjylland.
Skoler/institutioner betragtes i denne sammenhæng som værgen. (det kan evt. være ved at aflevere denne blanket i
underskrevet stand)
Børnebanen er for børn fra 6 år eller 120 cm.
Grøn bane må ikke benyttes før man er højere end 130 cm.
Blå og rød bane kræver at man er mindst 140 cm.
Alle over 10 år starter med grøn bane, inden man går til en ny bane.

Følgende må ikke benytte banerne:





Gæster som er påvirket af alkohol eller andre rusmidler.
Gravide.
Personer over 110 kg.
Personer med vejrtrækningsproblemer, dårligt hjerte, dårlig ryg/nakke.





Såfremt udstyr har taget skade ved forkert anvendelse, rejses krav om erstatning overfor skadevolder.
Billedlegitimation skal fremvises på forlangende.
Bevidst overtrædelse af vore retningslinjer og de under instruktionen anviste retningslinjer for adfærd samt
anvendelse af sikringssystemer og klatreudstyr, medfører omgående bortvisning. Gæsten accepterer samtidig med
overtrædelsen at HighPark Sønderjylland ikke holdes erstatningsansvarlig for eventuel personskade eller skader på
personlige genstande.
Jeg har læst og forstået ovenstående regler.
Dato: __________ Instruktionstidspunkt:___________
Navn (blokbogstaver): ___________________________
Underskrift: __________________________________
Forælder / Værge:______________________________

