Säkerhetsföreskrifter; Hällbergets Äventyr
SAMMANFATTNING AV GÄLLANDE SÄKERHETSVILLKOR 2017
– Du måste nå minst 190 cm upp. Ha en längd på ca:160cm och/eller en vikt på
ca:50kg
– Du får inte lida av nedsatt fysisk eller psykisk kondition.
– Du får inte väga över 120 kg.
– Har du inte fyllt tretton år måste du alltid ha en vuxen person som medföljare.
– Som medföljare får du ha ansvar för högst 2 barn.
– Du får inte vara påverkad av droger eller alkohol.
– Du får inte röka inom området, ej heller med klätterutrustningen på.
– Du måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa instruktionerna.
– Två karbinhakar måste alltid vara fasthängda på säkerhetslinan.
– När en hake hängs om, skall alltid en karbinhake vara fasthängd.
– Endast en person får uppehålla sig i hindren (elementen).
– Högst tre personer får uppehålla sig på trädplattformarna.
– Den som har långt hår måste hålla samman håret med hårband eller mössa.
– Tillträde till anläggningen och området sker på egen risk.
– Skador på kläder eller personliga göromål ansvaras ej. (Kåda kan förekomma)
– Lösa föremål lämnas kvar på marken.
– Alla deltagare måste bevisa för instruktören i testbanan att denne har förstått
instruktionerna.
-Det är varje besökares egen personförsäkring som täcker eventuella skador.

Användningsvillkor för Hällbergets Äventyr AB, Äventyrspark
Innan en besökare går in i äventyrsparken, måste besökaren läsa
användningsvillkoren. Med sin underskrift bekräftar besökaren att denne har
förstått dem och att denne accepterar dem utan förbehåll och även att besökaren är
myndig. De personer som har vårdnadsplikten för minderåriga deltagare är
ensamma ansvariga för övervakningen under besöket och för att åtfölja dem när de
är i äventyrsparken. Med sin underskrift bekräftar vårdnadshavaren, att denne
noggrant har förklarat användningsvillkoren för de minderåriga, som även de har
förstått dem, och att under vistelsen i parken är vårdnadshavaren ensam ansvarig
för de minderåriga personerna. De inträdespriser som gäller är de som är
affischerade.
Förutsättningar
Äventyrsparken är tillgänglig för besökare med en griphöjd på minst 190, är ca:160
cm lång och/eller väger ca:50kg vilka inte lider av nedsatt fysisk eller psykisk
kondition, som under besöket i parken kan utgöra en fara för denne själv eller för
tredje part. Personer med en kroppsvikt som överstiger 120 kg får inte använda
klätteranläggningen. Barn som inte fyllt tretton år måste alltid vara åtföljda under
klättrandet av en vuxen person; medföljare får övervaka maximalt två barn (regler
för grupper på förfrågan). Det är förbjudet för personer som står under påverkan av
droger eller alkohol att beträda anläggningen.
Säkerhetsregler
Varje deltagare måste delta i säkerhetsinstruktionen och dennes förståelse bedömas
på en testbana av instruktören. Samtliga anvisningar från övervakningspersonerna
är bindande. Under hela sträckan måste alltid TVÅ karbinhakar vara fasthängda på
säkringslinan. När en hake hängs om, förblir alltid EN karbinhake fasthängd på
säkringslinan. Vid osäkerhet om tillvägagångssättet, kalla genast på en
övervakningsperson! Vid linbanor måste DESSUTOM båda karbinerna fästas i
samma infästningspunkt som slingorna på selen, därefter fästes slingorna i
vajerblocket på sånt sätt att deras längd halveras.Vid linbaneåkning uppmanas
deltagaren att hålla upp benen under åkningen samt att inte hoppa ut från
plattformen utan endast sätta sig i selen. Endast en person i taget får uppehålla sig i
elementen. Max. tre personer får samtidigt uppehålla sig på trädplattformarna.
Övervakningen förbehåller sig rätten att utesluta person som inte respekterar
användningsreglerna ur parken och att inställa klätterdriften, när det föreligger fara
(brand, storm, åskväder osv.). I dessa fall återbetalas inte inträdespriset. Personer
som befinner sig i parkens område måste följa de anvisade stigarna och får ej träda
innanför markerade områden under elementen. Långt hår ska hållas samman med
hårband eller mössa. Det är förbjudet att medföra föremål, vilka utgör en fara för
deltagare eller för besökare som befinner sig på marken (kamera, klocka, smycken,
ryggsäck, mobiltelefon osv.). Det består absolut rökförbud i hela
äventyrsanläggningen p.g.a. säkerhetsskäl. Det är heller inte tillåtet att röka när

man har på sig Hällbergets Äventyr AB utrustning. Det är förbjudet att skada
träden eller delar av träd (t.ex. bark, rötter, kvistar)!
Utrustning
Utrustningen – två karbinhakar med tillhörande slingor, vajerblock samt komplett
sele – hyrs ut under tiden för besöket (= 90 min) av idkaren och ingår i det betalade
inträdespriset (se affisch). Det är förbjudet att lämna området med
utrustningen. Skador på utrustningen ska genast anmälas. Deltagaren bekräftar
att han har erhållit den kompletta utrustningen.
Ansvar
Tillträdet till anläggningen och området sker på egen risk. Vid sak- och
förmögenhetsskador ansvarar idkaren endast vid grov vårdslöshet från personalens
sida. Hällbergers Äventyr AB påtar sig inget ansvar för skador eller
olyckshändelser, som uppstår genom att användningsvillkoren inte åtföljs eller när
deltagaren lämnat felaktiga upplysningar till idkaren. Inget ansvar för förvarade
personliga föremål.

