
DELTAGARVILLKOR 
FÖR GRUPPER 

 

 

Läs igenom deltagarvillkoren noga, skriv under och lämna till parkens personal. Ungdomar under 18 år måste ha målsmans 

godkännande och underskrift för att få delta. Fråga alltid personalen om något känns oklart. 

 

· Du måste genomgå en säkerhetsinstruktion och följa alla regler som TreeWalkers instruktör ger dig. 
· Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger. 
· Du får inte röka med klätterselen på. 
· Vi rekommenderar inte att du deltar om du är gravid, har nack- eller ryggproblem. 
· Du får inte väga över 120kg. 
· Barn under 13 år måste ha en myndig klättrare med sig. 
· Som myndig klättrare får du ha ansvar för högst tre barn. 
· Du har det fulla ansvaret för dig/din minderåriges aktivitet och säkerhet under vistelsen på 

höghöjdsbanan. 
· Toalett går man på utan sele. 
· Sele och hjälm ska återlämnas till personal, och får inte tas av och lämnas i parken. 
· Behandla utrustningen försiktigt, om du medvetet förstör den eller är oförsiktig blir du 

ersättningsskyldig. 
· Sätt upp långt hår och lägg undan lösa föremål innan du ger dig ut på banorna. 

 

Jag har läst och förstått deltagarvillkoren som gäller för Höghöjdsbanan TreeWalker. 
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TreeWalker  tar inget ansvar för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld. TreeWalker påtar sig inget ansvar 
för eventuella skador eller olyckshändelser som uppstår då angivna instruktioner/användarvillkor ej åtföljts eller om felaktiga 
upplysningar har lämnats till personal eller i användarvillkoren. TreeWalkers personal förbehåller sig rätten att utesluta person ur 
parken vilken inte följer reglerna och att inställa klättringen när det föreligger fara (t.ex. storm, åskväder osv.) Du godkänner 
också att de bilder som eventuellt fotas under besöket i banan får användas av TreeWalker (i annat fall, informera personalen). 
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