Aulangon Seikkailupuisto Hugo Oy:n turvallisuus ohjeet
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Naperorataa lukuun ottamatta asiakkaan vähimmäispituus suositus on 120 cm, enimmäispaino radoilla noin 120 kg. Lisäksi asiakkaan
on noudatettava yksittäisille radoille erikseen mahdollisesti määriteltyä ikä, pituusrajaa ja muita suosituksia.
Alaikäisen alle 18-vuotiaan seikkailijan huoltajan on annettava seikkailulupa alaikäiselle ja hyväksyttävä puiston turvallisuus ohjeet.
Huoltajan on varmistettava, että myös huollettavat ovat ymmärtäneet ohjeet ja kykenevät toimimaan ohjeiden mukaan.
Huoltajan luvalla ja vastuulla yli 6-vuotias saa seikkailla radoilla ilman aikuista. Alle 6-vuotiaan kanssa aikuisen on valvottava lapsen
seikkailua ja aikuisen on seikkailtava radoilla yhdessä lapsen kanssa valjaisiin puettuna. Yksi aikuinen voi vastata enintään kolmesta
alle 6-vuotiaasta seikkailijasta.
Seikkailupuisto Hugossa on käytössä jatkuvavarmisteinen turvajärjestelmä (ZAZA2) joka takaa sen ettei seikkailija pääse putoamaan
radoilta. Turvajärjestelmä tulee olla aina kytkettynä varmistusvaijeriin kun seikkailija on radoilla.
Seikkailupuiston alueella eikä radoilla saa liikkua alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, eikä edellä
mainittuja aineita saa myöskään tuoda seikkailupuiston alueelle.
Asiakas on velvollinen arvioimaan itse omat taitonsa, fyysinen kuntonsa ja henkiset kykynsä. Emme suosittele seikkailua radoilla
raskauden aikana ja asiakas on aina itse vastuussa tilansa arvioimisesta.
Asiakas saa mennä radoille ainoastaan Seikkailupuisto Hugosta saamillaan kiipeilyvarusteilla, eikä omien kiipeilyvarusteiden käyttö
ole sallittua. Radoille saa nousta vasta seikkailuun kuuluvan koulutuksen jälkeen. Radoille johtavien portaikoille nousu on myös
ehdottomasti kiellettyä ilman seikkailuvarusteita.
Ennen varsinaisille radoille nousemista asiakas osoittaa opetus-/naperoradalla hallitsevansa turvavarusteiden käytön. Opastuksen
jälkeen asiakas vastaa radoilla itse oikeaoppisesta toiminnasta.
Puistossa seikkaillessa vaatteet ja muu seikkailijan henkilökohtainen omaisuus voivat vahingoittua ja likaantua (puissa esim. pihkaa),
eikä Seikkailupuisto Hugo vastaa asiakkaan vaatteiden tai omaisuuden vahingoittumisesta/likaantumisesta. Matkapuhelin ja muu
vaurioituva tai tippuva tavara on poistettava radoille noustessa ja jätettävä esimerkiksi HugoPark Aulangon lipunmyyntikopille.
Seikkailuradoille noustessa on kaikki tippuvat tai tarketuvat tavarat, vaatteet, korut poistettava niin, ettei niiden tarkertumis- tai
putoamisvaaraa ole. Pitkät hiukset on pidettävä kiinni, niin etteivät ne voi takertua radan rakenteisiin tai muualle ja aiheuttaa näin
vaaraa seikkailijalle. Seikkailija vastaa aina itse turvallisesta pukeutumisesta.
Ratojen tasanteilla saa olla kerrallaan korkeintaan kolme (3) asiakasta. Kahden puun välisessä tehtäväelementissä saa olla kerrallaan
vain yksi (1) seikkailija. Kuitenkin lasta ohjaava aikuinen saa kulkea tehtävässä yhdessä lapsen kanssa. Muut seikkailijat eivät saa
häiritä toisten seikkailijoiden suoritusta radoilla. Zip-lineliussa saa kerrallaan olla vain yksi seikkailija ja liun päätyttyä on poistuttava
viipymättä liu’un laskeutumispaikalta.
Seikkailija ei saa riisua turvavarusteita radoilla liikkuessaan, eikä varusteita ei myöskään saa luovuttaa kenellekään toiselle.
Kiipeilyvaljaat on kuitenkin riisuttava syömisen ja vessassa käynnin ajaksi ja kun asiakas vetää valjaat uudelleen päälleen on hän
velvollinen pyytämään henkilökuntaa tarkastamaan valjaiden oikean pukemisen.
Seikkailulippu on maksimissaan voimassa kolme (3) tuntia puiston aukioloaikoina, tai siihen asti kunnes asiakas luovuttaa
kiipeilyvarusteet takaisin vastaanottoon. Kolmen tunnin seikkailun jälkeen asiakas on velvollinen palauttamaan varusteet
Seikkailupuiston varusteiden palautuspisteeseen.
Asiakkaan on noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita sekä radoilla olevia opasteita, pituus ja ikä määräyksiä.
Seikkailupuistossa pienet naarmut, ruhjeet ja mustelmat ovat mahdollisia. Seikkailupuistossa seikkailu on urheilua jossa myös
tapaturmat ovat mahdollisia. Seikkailupuisto Hugolla on vastuuvakuutus, mutta jokainen seikkailija huolehtii itse omasta vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksestaan joka korvaa mahdollisia puistossa tapahtuvia haavereita.
Seikkailijan on käytettävä vuokraamiaan seikkailuvarusteita vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Asiakas ei saa vahingoittaa
seikkailuratojen rakenteita eikä varusteita. Jos varusteille tai ratarakennelmille koituu vahinkoa asiakkaan laiminlyönnin tai tahallisen
toiminnan vuoksi, hän on velvollinen korvaamaan varusteiden hinnan tai rakennelman korjauskustannukset Seikkailupuisto Hugolle.
Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas alueelta edellä kuvatuissa tapauksissa.
Seikkailupuisto henkilökunnalla on oikeus estää asiakkaan pääsy radoille, mikäli hän ei henkilökunnan mielestä kykene suorittamaan
ratoja turvallisesti. Seikkailupuiston henkilökunnalla on myös oikeus poistaa radoilta asiakas, joka on vaaraksi itselleen, rakennelmille
tai aiheuttaa häiriötä/varaa muille puiston kävijöille.
Seikkailupuiston henkilökunnalla on oikeus määrätä asiakkaat poistumaan seikkailuradoilta ukonilma tai esimerkiksi kovan tuulen
takia. Seikkailijan kuullessaan kehotuksen poistua radoilta, tulee hänen poistua radalta välittömästi ja palauttaa seikkailuvarusteet
varusteiden palautuspisteeseen.
Maksettu sisäänpääsymaksu palautetaan asiakkaalle vain, jos hän joutuu keskeyttämään seikkailunsa Seikkailupuisto Hugosta
johtuvasta syystä. Kuitenkaan kohdissa 16, 17 ja 18 mainitut tilanteet eivät oikeuta maksun palautukseen asiakkaalle.

Allekirjoitukset lapun toiselle puolelle, käännä ->
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20. Seikkailijan vuokraamat varusteet on seikkailun päätteeksi palautettava Seikkailupuisto Hugon varusteiden palautuspisteeseen.
Valjaiden, kypärän tai muiden vuokravälineiden kanssa puiston alueelta ei saa poistua. Välineiden palauttamisen jälkeen seikkailu
katsotaan päättyneeksi.
21. Seikkailupuisto Hugo ottaa puiston alueella toisinaan valo-/videokuvaa omiin markkinointi ja informointitarkoituksiinsa. HugoPark
julkaisee materiaalia omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan. Mikäli tämä ei sovi seikkailijalle, tulee hänen ilmoittaa
siitä kuvaajalle tai lipunmyyntiin.

□ Tilaan/tilaamme Seikkailupuisto Hugon uutiskirjeen, kirjeessä tiedotetaan Hugon ajankohtaisista tapahtumista ja uutiskirjeen
tilaajien tarjouksista.

Olen lukenut ja ymmärtänyt seikkailuratojen turvallisuusohjeet ja sitoudun noudattamaan niitä. Allekirjoituksellani vakuutan antamani
tiedot oikeiksi.
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Nimi: ……………………………………………………………………………………………..

Nimi: ………………………………………………………………………………

Syntymäaika: ……………………………… Postinumero……………………………
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Alle 18-vuotiaiden seikkailijoiden valvoja.
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