EVENT

Deltagarvillkor Äventyrsgruvan EVENT
Deltagarens namn: …………………………………………….……….

Bokat datum:……………………………..

Telefonnummer: ……………………………………………….………..

Bokad tid:…………………………………

Vi rekommenderar att du inte deltar om du är kraftigt överviktig >110kg, har skador på knän/höft då trappan upp och ner
ut gruvan är 80m hög. Har du andra fysiska eller mentala tillstånd (t.ex. tidigare epilepsi, diabetes, dövhet, hjärtproblem,
autism, Downs Syndrom, eller liknande) som kan påverkas av trappa/vandring ska du ha nödvändiga åtgärder med dig
(t.ex. mediciner, socker för att motverka sockerfall, personlig assistent, etc.) så att högsta säkerhetsnivå kan uppehållas,
samt meddela vår personal. Turen kräver normal kondition. Vid minsta tveksamhet ber vi dig att inte delta i aktiviteten. För
din egen säkerhet rekommenderar vi dig inte att delta om du är gravid i vecka 30 eller mera.
Har du något av ovan nämnda tillstånd eller liknande?

Ja

Nej

Om ja, vänligen specificera vad (endast för personalens vetskap):

Vid besök hos Äventyrsgruvan accepterar du följande villkor:














Nergång i gruvan sker på egen risk och under eget ansvar
Att gruvan är en övergiven och orörd plats med öppna schakt, osäkra områden och lösa stenar som kan innebära livsfara
Du måste ta del av säkerhetsinstruktionen och följa alla instruktioner som Äventyrsgruvans personal ger dig
Du får inte vara påverkad av droger eller alkohol
Du får inte röka i gruvan (gäller även elektroniska cigaretter), inte kasta skräp eller ta med dig föremål som du hittar
Du ska fråga våra guider om något känns osäkert, riskabelt eller farligt
Du ska hålla ena handen i räcket och andra handen skall vara fri vid gång i trappa
Äventyrsgruvan ansvarar inte för skador/smuts på kläder/skor eller för förvaring av personliga föremål
Äventyrsgruvan ansvarar inte för skador som kan uppkomma på dig/din minderårige som du ansvarar över, under besöket.
Du har det fulla ansvaret för dig/din minderåriges aktivitet och säkerhet under vistelsen i gruvan
Du godkänner att Äventyrsgruvans personal och Räddningstjänsten får hantera situationen vid händelse av skada/olycka
Fotografering är tillåtet men blixt eller stativ inte användas. Ingen fotografering får ske under gång i trappa,
När din tur är över ska utrustningen tas av vid incheckningen och lämnas till personalen
Jag bekräftar att jag har läst och att jag förstår villkoren, samt att informationen jag har angett är sanningsenlig.

Deltagares underskrift / målsmans underskrift

För deltagare som är under 15 år accepterar du (målsman) också följande villkor:
•
•
•

Som medföljande målsman ansvarar du för barnens säkerhet och ser till att de följer Äventyrsgruvans deltagarvillkor
Barn under 15 år måste alltid ha medföljande myndig vuxen med sig.
Medföljande vuxen får ha ansvar för högst 2 barn under 15år.

Deltagarens namn:…………………………………………..….

Deltagarens namn: ……..……………..……………………………

Har barnen något av de överst nämnda tillstånden eller liknande?

Ja

Nej

Om ja, vänligen specificera vem och vad (endast för personalens vetskap):……………………………….……………………………
Jag bekräftar att jag har läst och att jag förstår villkoren, samt att informationen jag har angett är sanningsenlig.
Jag (målsman) ger deltagaren, som är yngre än 15 år, tillåtelse att genomföra aktiviteten och är medveten om riskerna.

……………………………………………………………………..
Målsmans underskrift

