Ansvarsfraskrivelse for Kragerup Go High

Læs sikkerhedsreglerne nøje og aflever underskrevet skema til personalet.
Generelt:
- Du har det fulde ansvar for din klatreaktivitet samt dem, du
underskriver for (se ansvarlig/værge).
- Følg nøje med i instruktionen og spørg hvis noget er uklart.
- Betaling refunderes ikke efter endt instruktion.
- Max vægt: 130 kg
OBS: Vi gør opmærksom på, at vi tager billeder når vi har tid,
og deler det på vores Facebook side. Ønsker man ikke at der
bliver taget billeder af en, er man selv ansvarlig for, at påtage
sig en sort klatrehjelm.
Følgende personer må IKKE benytte klatrebanerne:Personer med ryg-, nakke- og knæproblemer må ikke benytte
banerne.
- Personer påvirket af alkohol, rusmidler eller medicin.
- Personer som lider af epilepsi eller andre lidelser, der ikke
tillader at der kan køres bil.
- Personer med hjerte- eller lungeproblemer.
- Gravide
- Personer som instruktørerne skønner uegnet til at
gennemføre banerne efter endt instruktion.
- Diabetikere bør tjekke deres blodsukker inden de klatre.

Klatring på banerne (instruktion gives på prøvebane):
- Selen har 3 spænder som er med til at sikre dig – en på
hoftebæltet og en på hvert lårbælte. Selen skal til enhver tid
sidde stramt og om nødvendigt strammes efter undervejs.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du til enhver tid bære
hjelm, når du klatrer.
- Sørg for at du altid er sikret med min. én karabin.
- På hver forhindring skal du være sikret med 2 karabiner.
- Bevæg dig roligt og kontrolleret gennem forhindringerne.
- Det er kun tilladt at være 1 person på hver forhindring, vent
til der er frit før du begiver dig ud på forhindringen.
- Der må maksimalt være 3 personer på en platform ad
gangen.
- På svævebanerne SKAL du sikre dig, at der ikke er nogen på
forhindringen.
- Ved eventuelle fejl eller mangler på banen skal personalet
straks kontaktes.
- I en nødsituation råbes ”Hjælp” – Vi patruljerer skoven min.
hver 30. min.
Adgangskrav til banerne:
Grønne baner: Min. 7 år og min. højde 110 cm.
Blå baner: Min. 9 år og min. højde 130 cm.
Rød og hvid bane: Min. 10 år og min. højde 140 cm.
Begge krav skal være opfyldt.

VIGTIGT: Når jeg underskriver, har jeg læst og er forstået reglerne der er gældende for Kragerup Go High. Jeg er indforstået med,
at såfremt jeg bryder reglerne, kan Kragerup Go High ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne. Brugen af Kragerup Go High kan
medføre en risiko som i værste fald kan medføre skader eller død. Jeg er også indforstået med, at jeg bliver bortvist fra Kragerup Go
High, uden refusion af billetten, hvis jeg ikke følger ovenstående reglerne fuldt ud. Ansvarsfraskrivelsen gemmes i 5 år af hensyn til,
hvis en skade skulle opstå.
DATO: _______/_______/________
Navn / Efternavn
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Mobil tlf.nr.

Fødselsdag

Underskrift
(hvis over 18 år)
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ANSVARLIG FOR PERSONER UNDER 18 ÅR:
NAVN:__________________________MAIL: _____________________________ Tlf.nr.:______________________
UNDERSKRIFT: __________________________ ØNSKER DU IKKE NYHEDER FRA GO HIGH & EVENT, sæt X her:_____

