Ansvarsfraskrivelse
Læs nøje det nedenstående og udfyld alle felter markeret med *
●
●
●
●

Generelt
Du har det fulde ansvar for din egen klatring samt dem du er ansvarlig for (personer under 18 år)
Følg med i instruktionen og spørg, hvis der er noget, du ikke forstår
Personer, som instruktørerne skønner uegnede til at gennemføre en bane, får ikke lov til at klatre
5-6 årige skal som udgangspunkt altid klatre ifølge med en voksen
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Klatring på banerne
Din sele har 3 spænder. En ved hofterne samt en på hvert lårben. Justér dem så de sidder stramt
Du skal altid være sikret, på en sikkerhedswire, når du begiver dig ud på vores baner
Hold fokus på forhindringerne og bevæg dig roligt og kontrolleret gennem banerne
Det er kun tilladt at være 1 person på hver forhindring, samt 3 personer på hver platform
Du skal altid sikre dig, inden påbegyndelse, at der ikke er nogen på svæve- eller forhindringsbanen
Det er forbudt at bære halstørklæder eller lignende der er viklet om halsen.
Kontakt straks personale, hvis du ser fejl på banen
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Personer der IKKE må benytte klatreanlægget:
Personer påvirket af alkohol, rusmidler eller medicin
Personer med hjerte- eller lungeproblemer, vejrtrækningsbesvær eller med dårlig ryg/nakke/knæ
Personer med epilepsi eller andre lidelser der erklærer dem uegnede til at køre bil
Gravide eller personer der vejer mere end 120kg
Personer under 5 år

VIGTIGT: Når du underskriver, er du indforstået med, at du har læst denne ansvarsfraskrivelse. Hvis du bryder
sikkerhedsreglerne og retningslinjerne, kan GoMonkey ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser. Du gøres
opmærksom på, at brugen af klatrebanerne kan medføre alvorlige skader eller død. Du er indforstået med, at du bliver
bortvist fra GoMonkey, uden refusion af billet, i så fald sikkerhedsreglerne og retningslinjerne ikke følges.
*Navn

*Efternavn

*Underskrift

*Alder
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* Klatre dato
____ /____ / ____
DD MM
ÅR

↓ Er du ansvarlig for personer under 18 år, bedes du underskrive her ↓
______________________________
Fulde navn på ansvarlig

_________________________________
Underskrift

