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Seikluspargis (edaspidi „Park”) asuvate atraktsioonide (edaspidi „Rada”) kasutamine ja Raja läbimine
toimub külastaja riisikol. Külastaja arvestab, et Raja läbimine võib kahjustada külastaja riideid, on elule ja
tervisele ohtlik, kui külastaja ei järgi kõiki käesolevate tingimustega kehtestatud nõudeid (edaspidi
„Nõuded”), kõiki ohutus- ja turvanõudeid ja Pargi personali instruktsioone.
Enne Raja läbimist peab külastaja saama Raja läbimise instruktsioonid ja turvavarustuse; veenduma, et
valitud Rada vastab tema võimetele, oskustele, tervislikule seisundile ja füüsilistele võimetele.
Alla 15-aastased isikud võivad Rada kasutada üksnes vastutava täisealise isiku järelevalve all, kes kohustub
tagama nende ohutuse ja jälgima, et nad täidaksid kõiki Nõudeid.
Rajale minek ja selle läbimine narkootilise või psühhotroopse aine või alkoholi tarvitamisest tekkinud
joobeseisundis ning nimetatud ainete tarvitamine ja suitsetamine ning tule tegemine Pargis on keelatud.
Raja kasutamise eest kohustub külastaja tasuma vastavalt Pargis kehtivale hinnakirjale. Hind sisaldab raja
ühekordset läbimist.
Rajal viibides on külastaja kohustatud järgima kõiki Nõudeid, Pargi personali instruktsioone ja Rajal
asuvaid silte, juhiseid ning teisi Raja märgistusi.
Turvatrossile kinnitamata turvavarustusega on Rajal viibimine keelatud ja see on eluohtlik! Turvavarustuse
edasiandmine teisele isikule on keelatud. Rajalt lahkudes tuleb turvavarustus tagastada.
Kui ilmastikutingimused muutuvad ohtlikuks või külastaja enesetunne on halb ja Raja läbimine ei ole enam
seetõttu turvaline, peab külastaja Rajalt koheselt lahkuma.
Pargi personalil on õigus külastaja Rajalt ära kutsuda, kui Raja läbimine ei ole enam ohutu või kui külastaja
rikub Nõudeid.
Külastaja on kohustatud kasutama Rada ja turvavarustust hoolikalt ning seda mitte lõhkuma ega muul viisil
kahjustama.
Park ei vastuta külastaja riiete jm esemete hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest.
Park ei vastuta parklasse jäetud sõidukite ja nendes olevate esemete hävimise, kaotsimineku (sh varguse) ja
kahjustumise eest.
Makstud tasu tagastatakse külastajale üksnes juhul, kui Raja kasutamine osutub võimatuks Pargist tuleneva
asjaolu tõttu.

Külastaja
nimi............................................................................................

sünniaeg................................................

telefon ................................................................

Külastaja asub rajale koos kaaslastega ja on nende eest vastutav vastavalt Pargi tingimustele.
Kaaslaste nimed ja sünniaasta

1. ………………………………………..

2. …………………………………………….....

3. ………………………………………..

4. ………………………………………………..

5. ………………………………………..
6. ……………………………………………….
___________________________________________________________________________
Külastaja kinnitab oma allkirjaga, et ta on tutvunud pargi kasutamise tingimustega ning kohustub neid täitma.
Kuupäev .......................................................................
Külastaja (allkiri) ..............................................
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