Avtal grupp/familj 2018

Incheckningsnr

Sluttid

Sluttid:

Välkommen till Äventyrsupplevelser och Sörsjöns Äventyrspark
Innan ni börjar klättra är det viktigt att ni lyssnar noga på instruktörens beskrivning av hur ni
på ett säkert sätt kan ha kul och leka i träden.
Passa på att fråga eller ropa på oss om något är oklart!
Ø Jag förstår att jag är här på egen risk och att det är mitt ansvar att lyssna ordentligt
på och följa instruktionerna om hur man klättrar på ett säkert sätt.
Ø Jag försäkrar att jag inte är påverkad av alkohol eller andra droger.
Ø Jag informerar instruktören och skriver ner om och var ev medicin finns för t ex
allergichock, diabetes, epilepsi etc.
Ø Jag förväntas ha oömma kläder på mig, Äventyrsupplevelser tar inget ansvar för
fläckar eller om något går sönder.
Ø Jag är medveten om att ringar, piercing och långt utsläppt hår innebär en ökad
skaderisk. Äventyrsupplevelser vill att ni tar av ringar och piercing och sätter upp
håret med en snodd som finns att låna.
Rökning är endast tillåten utan klätterutrustning runt eldstaden vid starten.
Ø Jag godkänner att de eventuella foton som tas av Äventyrsupplevelsers instruktörer
får användas till företagets hemsida (www.aventyrsupplevelser.com), reklam och
facebooksida (www.facebook.com/sorsjonsaventyrspark).
Ø Jag förstår att den säkerhetsutrustning jag lånar ska behandlas försiktigt och att jag är
ansvarig för att ersätta det som jag av någon anledning förlorat eller haft sönder.
Klättertiden är normalt 2,5 timma men andra överenskommelser kan förekomma

Ø Jag håller själv koll på klockan! Det kostar 150 kr att förlänga klättertiden (fungerar
bara under sommaröppet) och gäller då för resten av dagen. Efter instruktion och
påbörjad klättring görs inga återbetalningar.
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www.facebook.com/sorsjonsaventyrspark

