
ALAIKÄISTEN NIMET JA IÄT

VUOKATIN SEIKKAILUPUISTO

1. ……………………………………………..… Ikä .……                                                                2. …………………………………………….… Ikä .……

3. ………………………………………….….… Ikä .……                                                          4. …………………………………………….… Ikä .……

TÄYSI-IKÄISEN VAKUUTUS: Asiakas on saapunut Seikkailupuistoon yhdessä alaikäisten henkilöiden kanssa ja vakuuttaa allekirjoituksellaan,että 
hän suostuu siihen, että esim. alaikäiset henkilöt käyttävät Seikkailurataa ja sitoutumaan vastaamaan heistä Seikkailupuiston Ehtoja noudattaen.

  

AIKUISET

  

Nimi.................................................  Syntymäaika .................……...... Puhelin  .....……..…………  Allekirjoitus: ….............…………

  

Nimi.................................................  Syntymäaika .................……...... Puhelin  .....……..…………  Allekirjoitus: ….............…………

  

Nimi.................................................  Syntymäaika .................……...... Puhelin  .....……..…………  Allekirjoitus: ….............…………

  

Nimi.................................................  Syntymäaika .................……...... Puhelin  .....……..…………  Allekirjoitus: ….............…………

VUOKATIN SEIKKAILUPUISTON KÄYTTÖEHDOT

Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n valtuuttaman henkilön

 Admin…...............……… Päivämäärä…...............………Kello…...............………Henkilömäärä…...............………SUMMA .........…...............………

Asiakas vahvistaa allekirjoituksellaan, että hän on lukenut nämä Ehdot, ymmärtänyt täysin niiden sisällön, hyväksyy Ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Nimi.................................................  Syntymäaika .................……...... Puhelin  .....……..…………  Allekirjoitus: ….............…………

1. Näillä seikkailupuiston (jäljempänä: Seikkailupuisto) käyttöehdoilla
(jäljempänä: Ehdot) on säädetty Seikkailupuiston haltijan Vuokatin
Seikkailupuisto Oy:n (y-tunnus: 2755943-7) ja Seikkailupuiston asiakkaan
(jäljempänä: Asiakas) oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuusta
Seikkailupuistoon asennettujen seikkailuratojen (jäljempänä Seikkailurata)
käytössä.

2. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Seikkailurataa käyttäviin Asiakkaisiin.

3. Vuokatin Seikkailupuisto Oy:llä on oikeus kieltää Seikkailuradan käyttö
sellaisilta henkilöiltä, joiden tila ja/tai kyvyt eivät ole Vuokatin Seikkailupuisto
Oy:n arvion mukaan Seikkailuradan turvalliseen suorittamiseen riittäviä.

4. Asiakas on tietoinen siitä, että Seikkailuradan käyttäminen saattaa vahingoittaa
Asiakkaan vaatteita ja mukana olevia esineitä sekä vaarantaa myös Asiakkaan
hengen ja terveyden, jos Asiakas ei noudata tarkoin kaikkia Vuokatin
Seikkailupuisto Oy:n työntekijöiden antamia ohjeita, turvallisuusvaatimuksia sekä
näissä Ehdoissa säädettyjä vaatimuksia (jäljempänä yhdessä: Vaatimukset).
Seikkailuradan käyttö tapahtuu Asiakkaan vastuulla ja Vuokatin Seikkailupuisto Oy
ei ota vastuuta mahdollisista Asiakkaalle syntyneistä vahingoista (mm. terveydelle
ja omaisuudelle syntyneistä haitoista), jos vahingon on aiheuttanut Vaatimusten
ja/tai Ehtojen rikkominen Asiakkaan toimesta ja/tai Asiakkaan syyllistyminen
huolimattomuuteen Seikkailuradan käytössä.

5. Asiakas on tietoinen, että Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n työntekijän
osallistuessa Asiakkaan toimeksiannosta Seikkailuradan suorittamiseen yhdessä
Asiakkaan kanssa, on Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n työntekijällä ainoastaan
opastava rooli, josta johtuen myös mainitussa tapauksessa on Seikkailuradan
käyttö Asiakkaan vastuulla, ts. täysi-ikäinen henkilö sitoutuu tässä tapauksessa
varmistamaan hänen mukaansa Seikkailupuistoon saapuneiden alaikäisten
henkilöiden turvallisuuden Seikkailuradan käytössä.

6. Asiakas ei saa käyttää Seikkailurataa ennen, kuin hän on saanut Vuokatin
Seikkailupuisto Oy:n työntekijältä Seikkailuradan turvallista käyttöä varten
asianmukaiset ohjeet ja turvavarustuksen. Asiakkaan on ennen Seikkailuradan
käyttöä varmistuttava siitä, että valittu Seikkailurata vastaa vaikeusasteeltaan
hänen fyysistä suorituskykyään, terveydentilaansa ja taitojaan.

7. Seikkailurataa käyttävän henkilön on oltava vähintään 115 cm pituinen (lukuun
ottamatta lastenpuistoa), joskin alle 18-vuotiaat henkilöt saavat käyttää
Seikkailurataa ainoastaan heidän mukanaan olevan aikuisen henkilön antamalla
suostumuksella, joka sitoutuu valvomaan ja varmistamaan, että hänen mukanaan
olevat alle 18-vuotiaat henkilöt noudattavat kaikkia Vaatimuksia ja Ehtoja
asianmukaisesti.

8. Seikkailuradan käyttö huumeiden, psyykelääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen 
alaisena on ehdottomasti kiellettyä. Seikkailupuiston alueella avotulen 
sytyttäminen on kiellettyä. Seikkailupuistossa ei ole luvallista tupakoida. 

10. Asiakas on Seikkailuradan käytössä velvoitettu noudattamaan kaikkia
Vaatimuksia ja Ehtoja, Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n työntekijöiden lisäksi 
antamia
ohjeita/määräyksiä sekä Seikkailuradan varrella olevia ohjeita ja merkkejä.

11. Seikkailuradan käyttö ilman turvaköyteen kytkettyä turvavarustusta on
kiellettyä ja saattaa vaarantaa käyttäjän hengen ja terveyden!

12. Turvavaljaiden luovuttaminen toiselle henkilölle on ehdottomasti kielletty.
Turvavaljaat tulee palauttaa Vuokatin Seikkailupuisto Oy:lle välittömästi
seikkailupuiston ratojen käytön jälkeen.

13. Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n työntekijällä on oikeus kutsua Asiakas
välittömästi pois Seikkailuradalta, jos Asiakas ei noudata Vaatimuksia ja/tai
Ehtoja, ei noudata Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n työntekijän antamia
määräyksiä tai Seikkailuradan käyttö ei ole Vuokatin Seikkailupuisto Oy:n
työntekijän arvion mukaan enää turvallista. Asiakkaan kunnon huonontuessa tai
sääolosuhteiden muuttuessa sellaisiksi, että Seikkailuradan käyttö ei ole enää
turvallista, on Asiakkaan välittömästi poistuttava Seikkailuradalta.

14. Vuokatin Seikkailupuisto Oy ei ota vastuuta Asiakkaan vaatteiden ym.
esineiden hukkaamisesta, vahingoittumisesta ja tuhoutumisesta.

15. Seikkailuradan käytöstä Vuokatin Seikkailupuisto Oy:lle maksettu palkkio
palautetaan Asiakkaalle vain siinä tapauksessa, jos Seikkailuradan käyttö on
osoittautunut mahdottomaksi Vuokatin Seikkailupuisto Oy:stä johtuvasta
syystä. Ehtojen k. 13 mainituissa tapauksissa Asiakkaan maksamaa maksua
ei palauteta.

..........................

..........................


