SEIKKAILUPUISTON KÄYTTÖEHDOT
1. Näillä seikkailupuiston (jäljempänä: Seikkailupuisto) käyttöehdoilla (jäljempänä: Ehdot) määritellään
Seikkailupuiston haltijan Seikluspark OÜ:n (Y-tunnus: 11227787) ja Seikkailupuiston kävijän (jäljempänä:
Asiakas) oikeudet, velvollisuudet ja vastuut Asiakkaan käyttäessä Seikkailupuistossa sijaitsevia
seikkailuratoja (jäljempänä: Seikkailurata).
2. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaisiin, jotka käyttävät Seikkailurataa.
3. Seikluspark OÜ:llä on oikeus evätä Seikkailuradan käyttö henkilöltä, jonka tila ja/tai kyvyt eivät
Seikluspark OÜ:n arvion mukaan mahdollista Seikkailuradan suorittamista turvallisesti.
4. Asiakas on tietoinen siitä, että Seikkailuradan käyttäminen voi vahingoittaa Asiakkaan vaatteita ja mukana
olevia esineitä ja on vaarallista Asiakkaan hengelle ja terveydelle, jos Asiakas ei noudata tarkasti kaikkia
Seikluspark OÜ:n työntekijöiden antamia ohjeita, turvaneuvoja ja Ehdoissa säädettyjä vaatimuksia
(jäljempänä yhteisesti: Vaatimukset). Seikkailuradan käyttö tapahtuu Asiakkaan vastuulla eikä Seikluspark
OÜ vastaa mahdollisesta Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta (terveydelliset ja irtaimelle aiheutuneet
vahingot mukaan lukien), jos vahinko on aiheutunut siitä, että Asiakas ei ole noudattanut Vaatimuksia ja/tai
Ehtoja ja/tai Asiakas on ollut huolimaton Seikkailurataa käyttäessään.
5. Asiakas on tietoinen siitä, että Seikluspark OÜ:ltä tilatulla työntekijällä, joka kulkee Seikkailuradan
Asiakkaan kanssa, on vain ohjaava rooli, minkä vuoksi myös mainitussa tapauksessa Seikkailuradan käyttö
on Asiakkaan vastuulla, myös mainitussa tapauksessa täysi-ikäinen henkilö on velvollinen takaamaan
Seikkailupuistossa hänen seurassaan olevien alaikäisten turvallisuuden Seikkailuradan käytössä.
6. Asiakas ei saa käyttää Seikkailurataa ennen kuin hän on saanut Seikluspark OÜ:n työntekijältä ohjeet ja
turvavarusteet Seikkailuradan turvalliseksi suorittamiseksi. Asiakkaan pitää ennen Seikkailuradan käyttöä
varmistua siitä, että hänen valitsemansa Seikkailurata vastaa hänen fyysisiä kykyjään, terveydentilaansa ja
taitojaan.
7. Seikkailuradan käyttö on kielletty huumausaineen alaisena, psykotrooppisen aineen alaisena tai alkoholin
nauttimisesta aiheutuneessa juopumistilassa, samoin edellä mainittujen aineiden käyttö sekä tupakointi
Seikkailuratoja käytettäessä ja tulen tekeminen Seikkailupuiston alueella on kielletty.
8. Seikkailuradan käytöstä Asiakas on velvollinen maksamaan ennen Seikkailuradan käyttöä Seikluspark
OÜ:n säätämän, voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
9. Seikkailurataa käyttäessään Asiakas on velvollinen noudattamaan kaikkia Vaatimuksia ja Ehtoja,
Seikluspark OÜ:n työntekijöiden täydentäviä ohjeita/määräyksiä sekä Seikkailuradalla olevia ohjeita ja
merkintöjä.
10. Seikkailuradan käyttö ilman turvavaijeriin kiinnitettyjä turvavarusteita on kielletty ja se on vaarallista
sekä hengelle että terveydelle!
11. Turvavarusteiden luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty ja Seikkailuradalta poistuessa
turvavarusteet pitää heti palauttaa Seikluspark OÜ:lle. Asiakas on velvollinen käyttämään Seikkailurataa ja
turvavarusteita huolellisesti, hän ei saa rikkoa niitä eikä muulla tavalla vahingoittaa ja hän on velvollinen
hyvittämään Seikluspark OÜ:lle kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet Seikluspark OÜ:lle Seikkailuradan
ja/tai turvavarustuksen vahingoittamisesta Asiakkaan huolimattoman tai tahallisen käytöksen vuoksi.
12. Seikluspark OÜ:n työntekijällä on oikeus välittömästi käskeä Seikkailuradalta pois Asiakas, jos Asiakas
rikkoo Vaatimuksia ja/tai Ehtoja, ei täytä Seikluspark OÜ:n työntekijän antamia määräyksiä tai jos
Seikkailuradan käyttö Seikluspark OÜ:n työntekijän arvion mukaan ei enää ole turvallista. Jos Asiakkaan
yleisvointi heikkenee tai sääolosuhteet muuttuvat niin, ettei Seikkailuradan käyttö enää ole turvallista, pitää
Asiakkaan poistua Seikkailuradalta välittömästi.
13. Seikluspark OÜ ei vastaa Asiakkaan vaatteiden ym. esineiden katoamisesta, vahingoittumisesta eikä
tuhoutumisesta.
14. Seikkailuradan käytöstä Seikluspark OÜ:lle maksettu korvaus palautetaan Asiakkaalle vain, jos
Seikkailuradan käyttö ei ole ollut mahdollista Seikluspark OÜ:stä johtuvasta syystä. Ehtojen kohdassa 12
mainituissa tapauksissa Asiakkaan maksamaa korvausta ei palauteta.
Tämän sopimuksen allekirjoittamalla …………………………………… (alaikäisen huoltajan nimi),
henkilötunnus …………………………..., 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), henkilötunnus …………………………..., käyttää
Seikkailurataa ilman täysi-ikäisen henkilön valvontaa.
Päiväys ..........................................
Huoltajan allekirjoitus ..............................

