Ansvarsfraskrivelse for Holbæk Klatrepark
Læs sikkerhedsreglerne nøje og aflever underskrevet skema til personalet.
• Du har det fulde ansvar for din egen og dine børns aktivitet
og sikkerhed på Holbæk Klatrepark
• Følg nøje med i forhåndsinstruktionen og spørg hvis noget er uklart.
• Selen har 3 spænder som regulerer hvor stramt den sidder
-en på hoftebæltet og en på hver lårbælte. Selen skal til enhver tid
sidde stramt og om nødvendigt skal den efterstrammes
undervejs på banen.
• Sørg for at du til enhver tid er sikret med minimum 1 karabin.
• På hver forhindring skal du være sikret med 2 karabiner.
• Sørg for at du er rigtig sikret inden du bevæger dig ud på forhindringen.
• Bevæg dig roligt og kontrolleret gennem forhindringerne.
• Det er kun tilladt med 1 person på hver forhindring, vent til der er frit
før du begiver dig ud på forhindringen.

• På svævebanerne SKAL du sikre dig at der ikke er nogen
på svævebanen før du kører afsted.
• Anbefalet max. vægt for brugere: 120 kg.
• Personer med ryg-og nakkeproblemer bør ikke benytte banerne.
Adgang til banen er ikke tilladt før:
• Personer påvirket af alkohol eller andre rusmidler
• Personer under 10 år/130 cm
• Gravide
• Personer med hjerte eller lungeproblemer
• Personer som instruktørerne skønner uegnet
til at gennemføre banerne efter endt instruktion.

Jeg har læst og har forstået sikkerhedsreglerne gældene for Holbæk Klatrepark. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg bryder
Sæt et kryds
sikkerhedsreglerne, kan Holbæk Klatrepark ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne. Brugen af Holbæk Klatrepark kan medføre en risiko som i værste
fald kan medføre skader eller død. Jeg er også indforstået med at jeg bliver bortvist fra Holbæk Klatrepark, uden refusion af billetten, hvis jeg ikke følger
sikkerhedsreglerne fuldt ud.

Deltager informationer:
Navn, skole/Institution/Firma (skrives med blokbogstaver) Underskrift: kun hvis over 18 år. )

Ønskes nyhedsbrev (skriv din mail:)
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Skole / Institution / Firma

Antal i alt:

Voksne + 18år:

Børn:

Navn (skrives med blokbogstaver): _____________________________________ Fødselsdag: ____/_____/________
Mobilnr.:_______________ Email: ____________________________________ Klatreparken’s nyhedsbrev ja tak:_____ Nej tak: _____
Holbæk Klatrepark dato: ____/_____/________ Underskrift: ____________________________
Jeg er værge for den person under 18 år som er registreret på dette skema og giver hermed mit barn tilladelse til at benytte Holbæk Klatrepark.
Jeg er klar over, at hvis barnet bryder sikkerhedsreglerne kan Holbæk Klatrepark ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne. Jeg er også indforstået med at barnet bliver fjernet fra Klatrebanerne, uden refusion af billetten, hvis han/hun ikke følger sikkerhedsreglerne fuldt ud.

