ANSVARS-FRA-SKRIVELSE - GoMonkey klatrepark, 2014/15.
LÆS NØJE NEDENSTÅENDE - Udfyld alle felter og aflevér før betaling!
Generelt
 Du har det fulde ansvar for din klatre-aktivitet samt
dem, du underskriver for (se ansvarlig/værge).
 Følg med i instruktionen og spørg, hvis der er noget du
ikke forstår.
 Betaling refunderes ikke efter end instruktion
 Personer som instruktørerne skønner uegnet til at
gennemføre.
Klatring på banerne (du modtager instruktion på øvebane)
 Din sele har 3 spænder. En ved hofte og en på hvert
lårben. Juster dem så de til enhver tid sider stramt.
Undervejs, hvis det er nødvendigt, spændes de efter.
 Når klatringen påbegyndes, skal du altid væres sikret
med minimum en karabin. Med 2 karabiner på aktivitet
mel. 2 træer.
 Læs evt. opslag ved hver forhindring. Check at du er
rigtigt sikret inden du påbegynder en forhindring.
 Hold fokus på forhindringen og bevæg dig roligt og
kontrolleret igennem forhindringerne.



Det er kun tilladt at være 1 person på hver forhindring.
Vent derfor til forhindringen er fri før du påbegynder
den.
 På svævebane skal du sikre dig at der ikke er nogen på
svævebanen og at landingsbanen er fri.
 Kontakt straks personale i så fald du ser fejl eller
mangler.
 Anbefalet max. vægt for deltagere: 120 kg.
Følgende personer må IKKE benytte klatre-banerne:
 Personer påvirket af alkohol, rusmidler eller medicin.
 Personer under 7 år og under 110 cm i højden.
 Gravide eller personer der vejer over 120 kg.
 Personer med epilepsi eller andre lidelser, der ikke
tillader at der kan køres bil.
 Personer med hjerte- eller lungeproblemer, vejrtrækningsproblemer, dårlig ryg/nakke.
 Gæster iført halsklude/tørklæder må ikke benytte
banerne.
Konsulter evt. din læge først.

*SKAL UDFYLDES FULDT UD!
Hvor fik du kendskab til GoMonkey fra?

Brochurer/flyers - Aviser - Venner - Internet - Radio - Google Adw. annoncer - Buskampager - Andet

*Deltages der fra en skole/institution fra Gladsaxe kommune?

Ja:

/ Nej:

Nyhedsmail? Ja:

/ Nej:

VIGTIGT: Når jeg underskriver er jeg indforstået med, at jeg har læst denne ansvarsfraskrivelse og, at såfremt jeg bryder
sikkerhedsreglerne og retningslinjerne, så kan GoMonkey ikke holdes ansvarlig for evt. konsekvenser. Du gøres opmærksom på, at
brugen af Klatrebanerne kan medføre alvorlige skader eller død. Jeg er indforstået med, at jeg bliver bortvist fra Gomonkey, uden
refusion af billet, i så fald sikkerheds-reglerne og retningslinjer ikke følges fuldt ud.

*Navn / Efternavn

*Underskrift

(kun hvis over 18 år)

Mailadresse, hvis nyhedsbrev

*Alder

Pris

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Navn på institution/Skole/Firma:

*I alt, ANTAL: Voksen 14 år

Junior 10-13 år

Børn 7-9 år

*KLATREDAGS-DATO
Underskrift her, kun hvis du er ansvarlig/værge for personer under 18 år.
___/___/____
___________________________ ______________________________
NAVN PÅ ANSVARLIG
FOR PERSONER UNDER 18

UNDERSKRIFT
FOR PERSONER UNDER 18

