
 
 
ALAIKAISTEN NIMET JA IKA 
 
 

         
        Koko nimi ........................................................................................    Ika……….  Koko nimi ........................................................................................    Ika……….  
 
          

 
        Koko nimi ........................................................................................    Ika……….  Koko nimi ........................................................................................    Ika……….  

 
TAYSI-IKAISEN VAKUUTUS: Asiakas on saapunut Seikkailupuistoon yhdessa ala-ikaisten henkiliiiden kanssaja vakuuttaa ta.ten allekirjoituksellaan, etta han 
suostuu siihen, etta em. ala-ikaiset henkiliit kayttavat Seikkailurataaja sitoutumaan vastaamaan heista Seikkailupuiston Ehtoja noudattaen. 

 
 

Koko nimi .................................................................. .Synt . ..................................   Puhelin   ........................................                  Alleki rjoitus: .................................. 
 

 
 

AIKUISET 
 
 

Koko nimi ..................................................................................................  Synt .............................   Puhelin……………………………             Alleki rjoitus: .................................. 
 
 

Koko nimi .................................................................................................. Synt .............................   Puhelin……………………………           Alleki rjoitus: .................................. 
 
 

Koko nimi ...................................................................................................     Synt .............................   Puhelin…………………………….          Alleki rjoitus: .................................. 
 
 

Koko nimi .................................................................................................. Synt .............................   Puhelin…………………………….          Alleki rjoitus: .................................. 

 
Asiakas vahvistaa allekirjoituksellaan, etta han on lukenut nama Ehdot, ymmartanyt taysin niiden sisalliin, hyvaksyy Ehdot ja sitoutuu niita noudattamaan. 

 

 
 

VALGERANNA SEIKLUSPARK OÜ SEIKKAILUPUISTON KAYTTOEHDOT 
1. Nailla seikkailupuiston (jaljempana: Seikkailupuisto) kayttoehdoilla (jaljempana: Ehdot) on saadetty Seikkailupuiston haltijan Valgeranna Seikluspark OÜ (y-
tunnus: 16170862) ja Seikkailupuiston asiakkaan (jaljempana: Asiakas) oikeuksista, velvollisuuksistaja vastuusta Seikkailupuistoon asennettujen seikkailuratojen 
(jaljempana: Seikkailurata) kaytossa. 
2. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Seikkailurataa kayttaviin Asiakkaisiin. 
3. Valgeranna Seikluspark OÜ on oikeus kieltaa Seikkailuradan kaytto sellaisilta henkiloilta, joiden tila ja/tai kyvyt eivat ale Valgeranna Seikluspark OÜ arvion 
mukaan Seikkailuradan turvalliseen suorittamiseen riittavia. 
4. Asiakas on tietoinen siita, etta Seikkailuradan kayttaminen saattaa vahingoittaa Asiakkaan vaateita ja mukana olevia esineita seka vaarantaa myos Asiakkaan 
hengen ja terveyden, jos Asiakas ei noudata tarkoin kaikkia Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijoiden antamia ohjeita, turvallisuusvaatimuksia seka naissa Ehdoissa 
saadettyja vaatimuksia (jaljempana yhdessa: Vaatimukset). Seikkailuradan kaytto tapahtuu Asiakkaan vastuulla ja Valgeranna Seikluspark OÜ ei ota vastuuta 
mahdollisista Asiakkaalle syntyneista vahingoista (mm. terveydelle ja omaisuudelle syntyneista haitoista), jos vahingon on aiheuttanut Vaatimusten ja/tai Ehtojen 
rikkominen Asiakkaan toimesta ja/tai Asiakkaan syyllistyminen huolimattomuuteen Seikkailuradan kaytossa. 
5. Asiakas on tietoinen, etta Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijan osallistuessa Asiakkaan toimeksiannosta Seikkailuradan suorittamiseen yhdessa Asiakkaan 
kanssa, on Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijalla ainoastaan opastava rooli, josta johtuen myos mainitussa tapauksessa on Seikkailuradan kaytto Asiakkaan 
vastuulla, ts. taysi-ikainen henkilo sitoutuu tassa tapauksessa varmistamaan hanen mukaansa Seikkailupuistoon saapuneiden ala-ikaisten henkiloiden turvallisuuden 
Seikkailuradan kaytossa. 
6. Asiakas ei saa kayttaa Seikkailurataa enne, kun han on saanut Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijalta Seikkailuradan turvallista kayttoa varten asianmukaiset 
ohjeet ja turvavarustuksen. Asiakkaan on ennen Seikkailuradan kayttoa varmistuttava siita, etta valittu Seikkailurata vastaa vaikeusasteeltaan hanen fyysista 
suorituskykyaan, terveydentilaa ja taitoja . 
7. Seikkailurataa kayttavan henkilon on oltava vahintaan 115 cm pituinen (lukuun ottamatta lastenpuisto), joskin alle 14-vuotiaat henkilot saavat kayttaa Seikkailurataa 
ainoastaan heidan mukanaan olevan aikuisen henkilon antamalla suostumuksella, joka sitoutuu valvomaanja varmistamaan, etta hanen mukanaan olevat alle 14-vuo- 
tiaat henkilot noudattaisivat kaikkia Vaatimuksiaja Ehtoja asianmukaisesti. 
8. Seikkailuradan kaytto on huumeiden, psyykelaakkeiden tai alkoholin nauttimisen seurauksena syntyneessa humalatilassa tai mainittujen aineiden nauttiminen seka 
tupakointi ovat Seikkailuradan kayton aikana ehdottomasti kiellettyja. Seikkailuradan alueella on myos avotulen kaytto tai nuotion sytyttaminen ehdottomasti kiellettya. 
9. Asiakas sitoutuu ennen Seikkailuradan kayttamista maksamaan Valgeranna Seikluspark OÜ voimaan saattaman hinnaston mukaisen Seikkailuradan kaytosta perittavan 

maksun. 
10. Asiakas on Seikkailuradan kaytossa velvoitettu noudattamaan kaikkia Vaatimuksia ja Ehtoja, Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijoiden lisaksi antamia 
ohjeita/maarayksia seka Seikkailuradan varrella olevia ohjeita ja merkkeja. 
11. Seikkailuradan kaytto ilman turvakoyteen kytkettya turvavarustusta on kiellettya ja saattaa vaarantaa kayttajan hengen ja terveyden! 
12. Turvavarustuksen siirtaminen toiselle henkilolle on kiellettya ja turvavarustus on Seikkailuradalta poistuttaessa valittomasti palautettava Valgeranna Seikluspark 
OÜ. Lastenpuiston osalta on turvavarustus palautettava puiston kaytonjalkeen. Asiakas on velvoitettu kayttamaan Seikkailurataaja turvavarustusta huolellisesti, 
niita ei saa rikkoa eika muulla tavoin vahingoittaa ja Asiakas sitoutuu korvaamaan Valgeranna Seikluspark OÜ kaikki vahingot, jotka ovat Seikkailuradan ja/tai 
turvavarustuksen Asiakkaan huolimattoman tai tahallisen kayttaytymisen takia vahingoittamisen seurauksena Valgeranna Seikluspark OÜ syntyneet. 
13. Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijalla on kutsua Asiakas valittomasti pois Seikkailuradalta, jos Asiakas ei noudata Vaatimuksiaja/tai Ehtoja, ei noudata 
Valgerann Seikluspark OÜ tyontekijan antamia maarayksia tai jos Seikkailuradan kaytto ei ale Valgeranna Seikluspark OÜ tyontekijan arvion mukaan enaa turvallista. 
Asiakkaan kunnon huonontuessa tai ilmasto-olosuhteiden muuttuessa sellaisiksi, etta Seikkailuradan kaytto ei ale enaa turvallista, on Asiakkaan valittomasti 
poistuttava Seikkailuradalta. 
14. Valgeranna Seikluspark OÜ ei ota vastuuta Asiakkaan vaatteiden ym. esineiden hukkaamisesta, vahingoittumisestaja tuhoutumisesta. 
15. Seikkailuradan kaytosta Valgeranna Seikluspark OÜ maksettu palkkio palautetaan Asiakkaalle vain siina tapauksessa, jos Seikkailuradan kaytto on osoittautunut 
mahdotto- maksi Valgeranna Seikluspark OÜ:stajohtuvasta syysta. Ehtojen k.13 mainituissa tapauksissa Asiakkaan maksamaa maksua ei palau-teta. 
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