Terveysselvitys- ja
vastuuvapautuslomake

!
Pituuus: _________

Paino:_______

Mikäli olet alaikäinen, on huoltajasi hyväksyttävä allekirjoituksellaan osallistumisesi aktiviteettiin/aktiviteetteihin
sekä tämän asiakirjan ja käyttöehtojen ehdot. Vastaat myös siitä, että alle 16-vuotias on vastuullisen aikuisen
seurassa.
Vakuutan olevani hyvässä fyysisessä peruskunnossa ja ettei tiedossani ole mitään terveydellistä estettä valitsemaani aktiviteettiin
osallistumiselle. Minulla ei ole mitään tiedossa olevia sairauksia ja hallitsen itseni. Osallistun valitsemaani aktiviteettiin omasta tahdostani.
Ymmärrän, että minun tulee lukea tämä asiakirja huolellisesti. Mikäli en ole täyttänyt kaikkia vaadittavia kohtia oikein, vastaan siitä itse.
Henkilökunta antaa tarvittaessa lisätietoja asiakirjasta.
Vakuutan tutustuneeni Sirius Sport Resort Oy:n sekä Oy Norwegian Park Is Sirius Ab:n käyttö- ja turvallisuusehtoihin ja sitoudun
noudattamaan näitä ehtoja sekä henkilökunnan minulle erikseen antamia ohjeita. Ymmärrän, että minun on hyvä lämmitellä ennen suoritusta
esimerkiksi venyttelemällä huolellisesti.
Mikäli minulla on kysymyksiä saamani koulutuksen jälkeen tai en ymmärrä saamiani ohjeita, ymmärrän, että on omalla vastuullani pyytää
ohjaajalta lisätietoja.
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Aktiviteetti, johon osallistutaan:

□ Surffaus □ Lentäminen □ Kiipeilypuisto □ Haluan valita kaikki aktiviteetit ja ymmärrän, että samat rajoitukset pätevät pääosin, mikä
edellyttää tämän lomakkeen tietojen kertaamista oma-aloitteisesti ennen uusiin aktiviteetteihin osallistumista

Vakuutan, että en / huollettavani ei:
• ole raskaana
• ole alle 5-vuotias
• kärsi selkä-, nivel- tai niskavaivoista/-vammasta
• kärsi olkapäävammasta (erityisesti, että olkapääni ei ole mennyt aikaisemmin sijoiltaan)
• ole toipilas (leikkaus, onnettomuus, vakava sairaus, kipsi) • kärsi sydänviasta ja/tai käytä sydäntahdistinta
• ole alkoholin/ lääkkeiden/ minkä tahansa huumaavien tai tajuntaan vaikuttavien aineiden vaikutuksen alaisena, hyvin väsynyt tai mieleltäni
epävakaa taikka holhouksen alainen, eikä minulla ole asenteellisia vaikeuksia noudattaa saamiani ohjeita. Ymmärrän, että henkilökunnalla
on oikeus puhalluttaa minut alkometrillä ja tästä kieltäytyminen estää osallistumiseni aktiviteettiin.
• ole yli 125 kg painava

Ymmärrän, että minun tulee noudattaa lomakkeen kaikkia kohtia jokaisen vierailukertani yhteydessä.
AKTIVITEETTEIHIN OSALLISTUMISEN ALAIKÄRAJA ON 5 VUOTTA.
ERIKSEEN HUOMIOITAVAT PITUUSRAJOITUKSET
Sisäsurffaus (flowriding)
Vatsaltaan (bodyboarding): MINIMIPITUUS 110 CM & Seisaaltaan (flowboarding): MINIMIPITUUS 132 CM
köysipuisto MINIMIPITUUS 110 CM
Ymmärrän, että mikä tahansa yllämainituista asioista estää osallistumisen Sirius Sport Resort Oy:n ja Oy Norwegian Park Is Sirius Ab:n
aktiviteetteihin. Vastaan terveydentilaa koskevista tiedoista ja siitä, mikäli niistä on annettu virheellisiä tietoja.
Ennen aktiviteetteihin osallistumista on
• pakollista osallistua turvallisuuskoulutukseen ja käyttää ohjaajien tarjoamia turvalaitteita. Ilman koulutusta aktiviteetteihin osallistuminen on
ehdottomasti kielletty.
• seurata huolellisesti annettua koulutusta ja kysyä, mikäli ei ymmärrä jotain koulutuksen kohtaa
• pukeuduttava asianmukaisesti: kiipeilypuistossa jämäkköihin urheilujalkineisiin, suosittelemme ehdottomasti käyttämään myös hanskoja
• lento ja surf: irrotettava kaikki korut (kaula- ja rannekorut, kellot, sormukset, lävistyskorut)
• lennettäessä on tyhjennettävä taskut ja kaikki irtoesineet poistettava, pitkät hiukset tulee sitoa kiinni (paras tapa letittää hiukset) ja laittaa
hiukset haalarin alle.
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Olen tietoinen siitä, että aktiviteetit ovat sen luonteiset, että siihen sisältyy tapaturman, vakavan
loukkaantumisen,sairaskohtauksen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Tiedostan tämän riskin ja tästä
huolimatta haluan osallistua valitsemaani aktiviteettiin. Tiedostan, että tavanomaiset
vakuutukset eivät välttämättä korvaa niissä olevien urheilurajoitusten johdosta urheilussa tapahtunutta
loukkaantumista. Vastaan itse vakuutusteni voimassaolosta ja niiden sisällöstä. Tiedän, että Sirius Sport
Resort Oy ja/tai Oy Norwegian Park Is Sirius Ab ei ole erikseen vakuuttanut minua tätä urheilulajia varten.

Minulle on erikseen korostettu tämän kohdan merkitys ja vahvistan tämän
nimikirjaimillani:_____

Ymmärrän, että saatuja turvallisuusohjeita on seurattava tarkasti. Mikäli tunnen olevani kykenemätön suorittamaan kyseisiä aktiviteettejä
turvallisesti, on minun välittömästi kerrottava tästä ohjaajille.
FLOWRIDERiin voivat liittyä mm. seuraavat riskit (ei täydellinen luettelo)
• varpaiden ja sormien sekä raajojen vammat, mustelmat, haavat, ruhjeet, kuhmut
• raajojen ja nivelten sijoiltaan meno, venähdykset, revähdykset, luiden murtumat • niskavauriot
• surf-laudoista aiheutuvat vammat
KIIPEILYPUISTOon voivat liittyä mm. seuraavat riskit (ei täydellinen luettelo)
• haavat, nirhaumat, mustelmat varpaiden ja sormien sekä raajojen vammat, mustelmat, haavat, ruhjeet, kuhmut
• raajojen ja nivelten sijoiltaan meno, venähdykset, revähdykset, luiden murtumat
LENTOTUNNELiin voivat liittyä seuraavat riskit (ei täydellinen luettelo)
• mustelmat, kuhmut, pienet haavat, ihon punotus tai ärtyminen
• olkapään, polven, ranteen, sormen tai muun raajan sijoiltaanmeno
• raajojen murtumat taikka vaurioitumat
• kuulo- ja näkövauriot sekä aivovammat
• vaatteiden likaantuminen tai rikkoutuminen myös haalarin alla
Köysipuitossa huomioitava erikseen:
Olet vastuussa omasta ja lapsesi turvallisuudesta koko kiipeilyn ajan enkä jätä huollettavaani yksin tai henkilökunnan vastuulle:
Alle 14-vuotiailla lapsilla tulee olla aikuinen valvomassa koko ajan.
Alle 8-vuotiaiden tulee kiivetä koko ajan vanhempien kanssa.
Turvallisuusvarusteet:
Ohjaajan tulee tarkastaa valjaasi ennen käyttöä.
Jos jostakin syystä otat vajaat pois. Pyydä ohjaajaa tarkastamaan se ennen käyttöä.
Valjaiden tulee olla tiukalla. Älä löysää remmiä tai solkia.
Kun menet esteelle, sinun tulee sinun aina olla kiinnittyneenä valjaiden avulla vaijeriin.
Älä laahaa valjaan solkia tai SafeRolleria maassa/annan niiden osua minnekään – ne ovat kalliita ja mikäli ne vahingoittuvat, olet
korvausvelvollinen.
Kiipeily:
Esteissä ja aktiviteeteissä on pituusvaatimukset. Lue kyltti ennen aloittamista. Painosuositus köysipuistossa alle 100kg Liiku
rauhallisesti ja hallitusti esteillä.
Vain yksi henkilö saa olla yhdellä esteellä kerrallaan. Odota että reitti on tyhjä ennen sinne menoa.
Maksimissaan kaksi henkilöä saa olla yhtä aikaa puisella alustalla esteiden välissä. Odota vuoroasi.
Vain yksi henkilö saa olla kerrallaan vaijeriliussa. Varmista että on tyhjä ennen laskua. Jos epäilyttää, odota.
Älä koske vaijeriin liukuessasi!
Jos löydät puistosta vahingoittuneita osia tai varusteita, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi ohjaajalle. Kiipeäminen voi olla haastavaa
ajoittain.
Tupakointi on ehdottomasti kielletty koko puiston alueella! Tupakointi on sallittu ainoastaan rakennuksen edessä olevalla merkityllä
alueella.
PRO-LENTÄJÄT: Lentäminen tuulitunnelissa yli kuuden metrin korkeudessa omalla vastuulla. Emme suosittele tämän rajan ylittämistä
turvallisuussyistä missään tilanteessa.
KOUTSIT: vastaatte koutsattavan turvallisuudesta ja siitä, että tämä on perillä kaikista turvallisuusasioista sekä täyttänyt tämän asiakirjan.
Hyväksyn, että suoritukseni aktiviteeteissä kuvataan Sirius Sport Resort Oy:n nauhoittavaan video- ja kamerajärjestelmään ja että kyseinen
videonauha ja kuvat voivat olla näkyvissä 5 h suoritukseni jälkeen Siriuksen kuvakioskissa.
Kuvia/videota ei myydä toisille osapuolille mutta Sirius Sport Resort Oy ja Oy Norwegian Park Is Sirius Ab pidättävät itsellään oikeuden
käyttää kuvia markkinoinnissaan ilman erillistä korvausta tai ilmoitusta.
Allekirjoituksellani vapautan Sirius Sport Resort Oy:n ja Oy Norwegian Park Is Sirius Ab:n sekä yhtiön/yhtiöiden työntekijät kaikesta
vastuusta minkä tahansa vahingon sattuessa (esim. sähkökatkos) ellei tämä johdu yhtiön törkeästä laiminlyönnistä tai vakavasta
piittaamattomuudesta.
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä
koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani. Sirius Sport Resort Oy ja Oy Norwegian Park Is Sirius Ab eivät vastaa minulle mahdollisesti
aiheutuneesta vahingosta tai loukkaantumisista.
Sirius Sport Resort Oy:n sekä Oy Norwegian Park Is Sirius Ab:n toimintaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset
erimielisyydet ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on mahdollisuus saada asiansa käsiteltäväksi myös
kuluttajansuojalain mahdollistamalla tavalla.

□

Haluan saada Siriukselta tietoa ajankohtaisista uutisista tai tarjouksista sähköpostiini.

□

OLEN LUKENUT, YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYNYT YLLÄOLEVAT SÄÄNNÖT JA EHDOT JA OLEN TUTUSTUNUT EU:N
TIETOSUOJA-ASETUKSEEN

!

Päivä: __________________ Allekirjoitus: ___________________________________________________
Nimenselvennys:__________________________________________________
Alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus, pvm, paikka ja nimenselvennys:
_____________________________________________________________________________________

