Tervetuloa seikkailemaan!
Seikkailijan muistilista:
YLEISTÄ
o Alle 15-vuotiailta vaadimme seikkailuun osallistumiseen huoltajan luvan ja
allekirjoituksen reilun seikkailun pelisääntöihin. (liitteenä)
o Alle 10-vuotiailla on oltava aikuinen aina mukana radoilla seikkailemassa.
o Korkeilla perusradoilla minimipituus ja – ikä ovat 120 cm ja 6 vuotta.
Maksimipainoraja on 120 kg. Yläikärajaa ei ole!
o Lastenradoilla minipituus 100 cm ja suositusikä +5-vuotta. Näille radoille aikuiset
pääsevät tehtäville samanaikaisesti
o Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena seikkaileminen ei ole sallittua.
o Osallistumisen estävät esim. epilepsia, leikkauksessa alle 10 viikon sisällä,
raskaana yli 4kk.
o Seikkailupuiston alueella voi oleskella maksutta, jos ei osallistu seikkailuun radoilla.
VARUSTEET JA VALMISTAUTUMINEN
o Pukeudu säänmukaisesti ulkoliikuntavaatteisiin ja laita jalkaan lenkkarit tai
vastaavat ulkoilukengät. Ei crocseja, sandaaleita tai korkkareita.
o Myymme seikkailukäsineitä Ketunpesältä hintaan 3€/pari.
o Lippalakki ei sovi kypärän alle ja pitkät hiukset pitää laittaa kiinni.
o Ennen seikkailua on hyvä käydä vessassa ja jättää taskuista ylimääräinen tavara
autoon tai kotiin.
o Pientä arvotavaraa voimme säilyttää arvotavaranarikassa ilman lisämaksua.
o Omat eväät ja juomapullon voi ottaa mukaan puiston alueelle omalla vastuulla.
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Tervetuloa seikkailemaan!
Seikkailijan muistilista:
TOIMINTA SEIKKAILUPUISTOSSA
o Seikkailu alkaa Ketunpesältä. Varaudu lukemaan ja allekirjoittamaan reilun
seikkailun pelisäännöt sekä ostamaan seikkailuliput. Ennakkoon ryhmävarauksen
tehneet ryhmät voidaan hoitaa laskutuksella.
o Maksu hoidetaan Ketunpesällä ja meille käy käteinen, kortit ja liikuntasetelit ym.
o Valjaat ja kypärät puetaan ohjatusti päälle Ketunpesän terassilla.
o Valjaiden tarkistuksen jälkeen pääsette ohjatusti harjoitusradalle, jossa opetellaan
turvallinen seikkailu ohjaajan opastuksella.
o Harjoitusradan jälkeen pääset omatoimisesti seikkailemaan puistossa annettujen
turvaohjeiden mukaisesti.
TURVALLISUUS PUISTOSSA
o Kovalla myrskyllä tai ukkosella seikkaileminen keskeytetään siksi aikaa, kunnes
tilanne on kokonaan ohi. Tällöin emme voi palauttaa lipun hintaa asiakkaalle.
o Sade ja tuuli eivät normaalioloissa ole seikkailun esteenä.
o Valjaat ja varmistuslaitteet tarkastetaan ennen jokaista käyttökertaa. Samoin kaikki
radat tarkastetaan ennen puiston avaamista.
o Yksittäisen seikkailijan vastuulla on noudattaa kaikkia annettuja turvallisuusohjeita
koko seikkailun ajan. Henkilökunnalla on oikeus poistaa puistosta jatkuvasti
turvallisuusohjeita noudattamatta jättävä seikkailija.
o Seikkailupuiston ohjaajat ja pelastajat seuraavat aktiivisesti seikkailijoita ja auttavat
tarvittaessa.

www.seikkailupuistopajulahti.fi
[Kirjoita
teksti]

email:
seikkailupuisto@pajulahti.com
[Kirjoita
teksti]

+35844[Kirjoita
7755 810
teksti]

