VUOKATIN SEIKKAILUPUISTON KÄYTTÖEHDOT (Alle 18 v.)
1. Näillä Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n (jäljempänä: Seikkailupuisto) Käyttöehdoilla (jäljempänä: ehdot) on asetettu
Seikkailupuiston haltijan Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n (Y-tunnus: 2755943-7) ja Seikkailupuiston asiakkaan (jäljempänä:
asiakas) oikeudet, velvollisuudet ja vastuu Seikkailupuistoon rakennettujen seikkailuratojen (jäljempänä seikkailurata)
käytössä.
2. Ehdot ovat poikkeuksetta voimassa kaikille seikkailuradan asiakkaille.
3. Vuokatin Seikkailupuisto Oy:llä on oikeus kieltää seikkailuradan käyttö henkilöiltä, joiden kunto ja/tai kyvyt eivät riitä
Seikkailupuiston arvion mukaan seikkailuradan turvalliseen käyttöön.
4. Asiakas on tietoinen siitä, että seikkailuradan käyttäminen saattaa vahingoittaa asiakkaan vaatetusta ja hänen
mukanaan olevia tavaroita ja että se saattaa olla asiakkaalle hengenvaarallista tai vaaraksi hänen terveydelleen, mikäli
asiakas ei noudata tarkkaan kaikkia Seikkailupuiston työntekijöiden antamia ohjeita, turvallisuusvaatimuksia sekä näissä
ehdoissa asetettuja vaatimuksia (jäljempänä yhdessä käytetty vaatimukset). Asiakas käyttää seikkailurataa omalla
vastuullaan ja Seikkailupuisto ei ota vastuuta mahdollisista asiakkaalle syntyneistä vahingoista (mm. terveydelle ja
omaisuudelle syntyneet vahingot), jos vahingon syynä on asiakkaan puoleinen vaatimusten ja/tai ehtojen laiminlyönti ja/
tai asiakkaan huolimattomuus seikkailuradan käyttämisellä.
5. Asiakas on tietoinen siitä, että mikäli Seikkailupuiston työntekijä osallistuu asiakkaan toimeksiannosta seikkailuradan
suorittamiseen yhdessä asiakkaan kanssa, on Seikkailupuiston työntekijän tehtävä ainoastaan opastava ja asiakas
vastaa siinäkin tapauksessa itse Seikkailuradan käytöstä.
6. Asiakas saa käyttää Seikkailurataa vasta sitten, kun Seikkailupuiston työntekijä on antanut hänelle seikkailuradan
turvallista käyttöä varten asianmukaiset ohjeet sekä vastaavat turvavarusteet. Asiakas varmistaa ennen Seikkailuradan
käyttöä, että hänen valitsemansa seikkailurata vastaa vaikeusasteeltaan hänen fyysistä suorituskykyä, hänen terveyttään
ja kuntoa sekä hänen taitojaan.
7. Seikkailurataa käyttävän henkilön on oltava vähintään 115 cm pitkä (lastenpuistoa lukuun ottamatta). Alle 18-vuotiaat
saavat käyttää seikkailurataa ainoastaan mukana olevan huoltajan suostumuksella. Vastuussa oleva aikuinen vahvistaa,
että hän takaa ja tietää, että hänen vastuulla oleva alle 18-vuotias noudattaa asianmukaisesti näissä vaatimuksissa
asetettuja ehdoja.
8. Seikkailuradan käyttö on ehdottomasti kielletty päihtyneenä (huumeet, psyykelääkkeet, alkoholi jne.), samoin on
ehdottomasti kiellettyä huumaavien aineiden nauttiminen sekä tupakointi seikkailuradalla viipymisen aikana.
Seikkailuradan alueella on ehdottomasti kielletty myös avotulen käyttö tai nuotion tekeminen.
10. Asiakas on velvoitettu noudattamaan seikkailuradalla kaikkea vaatimuksissa ja ehdoissa sanottua, Seikkailupuiston
työntekijöiden antamia käskyjä ja ohjeita sekä seikkailuradan varrella olevia ohjeita ja merkkejä.
11. Seikkailuradan käyttö ilman asianmukaisesti säädettyä turvaköyttä ja turvavarustusta on ehdottomasti kiellettyä ja voi
olla vaaraksi asiakkaan hengelle ja terveydelle!
12. Turvavaljaiden luovuttaminen toiselle henkilölle on ehdottomasti kiellettyä. Asiakkaan on palautettava turvavaljaat
Seikkailupuistoon heti seikkailuradan läpäisemisen jälkeen.
13. Asiakkaan on toteltava Seikkailupuiston työntekijän käskyjä. Seikkailupuiston työntekijällä on oikeus kutsua asiakas
välittömästi pois Seikkailuradalta, jos asiakas ei noudata vaatimuksia ja/tai ehtoja, jos hän ei tottele Seikkailupuiston
työntekijän antamia käskyjä tai jos Seikkailuradan käyttö ei ole Seikkailupuiston työntekijän arvion mukaan enää
turvallista. Jos asiakkaan kunto heikkenee tai sääolosuhteet huononevat näin, että Seikkailuradan käyttö ei enää ole
turvallista, on asiakkaan Seikkailuradalta välittömästi poistuttava.
14. Vuokatin Seikkailupuisto Oy ei ota vastuuta asiakkaan vaatteiden ym. esineiden häviämisestä, vahingoittumisesta tai
tuhoutumisesta.
15. Seikkailuradan käytöstä maksettu hinta palautetaan asiakkaalle vaan siinä tapauksessa, jos Seikkailuradan käyttö on
osoittautunut mahdottomaksi Seikkailupuiston syystä. Näiden ehtojen kohdassa 13. mainituissa tapauksissa ei
asiakkaan maksamaa hintaa palauteta.

Tämän sopimuksen allekirjoittamalla …………………………….. (alle 18 v. huoltajan nimi),
syntymäaika ................................., puhelin .................................. vahvistaa, että hän on lukenut ehdot, ymmärtänyt ne
täysin, suostuu vaatimuksiin ja on tietoinen Seikkailupuiston luonteesta ja sen käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista
ja antaa täten suostumuksensa siihen, että hänen huollettavansa ........................................ (alaikäisen lapsen nimi),
syntymäaika ................................., käyttää Seikkailurataa ilman täysi-ikäisen henkilön valvontaa.

Päiväys ................................................................. Huoltajan allekirjoitus: ……………………………...............................

Vuokatin Seikkailpuisto Oy:n valtuuttaman henkilön

(allekirjoitus) ................................. päivämäärä ................... Kello ................. Henkilömäärä ……… SUMMA ..................

