Registrator formulär
Säkerhets policy
1 Deltagare i våra äventyr skall förvissa sig om givna skriftliga instruktioner samt efterfölja de
instruktioner som meddelas av vår personal. Detta är för vår och din säkerhet.
2 Äventyren som är av varierande svårighetsgrad är designade för olika förutsättningar. Att
deltaga i ett ziplineäventyr rekommenderas inte till personer som är i dålig psykisk eller
fysisk kondition och inte heller till gravida personer.
3. Droger av något slag är absolut förbjudet under våra äventyr.
4. Tjänstgörande ziplineguide kan avvisa personer från äventyret om dom utgör en risk för
sig själv eller andra.
5. Jag har läst och förstått tilldelade säkerhetsföreskrifterna.
Miljö policy
1 Rökning är inte tillåten under ziplineåkning och rökning är endast tillåten på anvisade
platser i anläggningen.
2 Nedskräpning är förbjuden i hela anläggningen och dess omgivningar och vänligen använd
anvisade kärl för återvinning.
3 Skada inte naturen och plocka eller bryt inte levande träd och buskar.
Födelsedatum 6 siffror……………………Ålder………………….år
Namn…………………………………………………………………………………………………….
Stad/Samhälle/ort………………………………………………………………………………..
Mobilnummer……………………………………………………………………………………….
Nationalitet……………………………………………………………………………………………
Vikt…………………………………………………………………………………..kg VÄND SIDA!

Kön Man ……….kryssa! Kvinna………..kryssa!
Har du någon skada eller tar någon medicin som Du tror är värdefullt för oss att känna till?
Om så vänligen specificera:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Närmast anhörig av meddela i händelse av olycka som inte deltager i äventyret
Namn………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon……………………………………………………………………………………………………………..
Relation…………………………………………………………………………………………………………….
Jag bekräftar att jag läst och accepterar tilldelade säkerhetsföreskrifter. Jag deltager
frivilligen med medvetenhet om de risker som föreligger och hur dessa förebyggs genom att
jag följer de säkerhetsföreskrifter såväl skriftligen som muntligen meddelas mig. Little Rock
Lake AB är skyldig enligt Produktsäkerhetslagen att tillhandahålla en säker produkt och
bolaget har en riskutredning där bolaget ständigt strävar efter att analysera och förebygga
eventuella risker som idag inte är kända för bolaget. Jag bekräftar även att av bolaget
eventuellt tagna bilder/filmer där jag förekommer får användas i marknadsföringssyfte av
bolaget utan ersättning till mig. I händelse av att jag avbryter mitt äventyr kan jag inte
påräkna mig full kompensation av betald deltagaravgift.
Jag intygar att jag inte är påverkad av berusningsmedel. Skulle det visa sig att jag är påverkad
av berusningsmedel kan jag inte påräkna mig någon kompensation eller återbetalning.
Tariff återbetalning – vid mer än 1 minuts tvekan att åka avbryts deltagandet
Grön-Blåa Banan , Startplats / 20 % åter, The Rock/ 0 % åter, Torn 6/ 0 % åter, Stolpen/ 0 %
åter.
Svarta Banan,/ Kamikaze Torn 1/ 20 % åter Torn 2/ 20 % åter Torn 3/ 0 % Åter Torn 4/ 0 %
åter
Du får själv transportera dig till angiven upphämtningsplats eller serviceområde.
Hur fick du höra om Little Rock Lake AB, vänligen kryssa
Vän……. Hotell/Vandrahem…….. Reseagent…….. Turistbyrå…….. Internet…….. Twitter……..
Facebook……… Instagram……… Press/Media………
Annat sätt vänligen specificera………………………………………………………………………………………………
Datum……………………………………… Klockan……………….Starttid för äventyr……………Zip……………….
Signatur……………………………………………………..

