Egenerklæringsskjema
•

Vær sikker på at du har forstått det som blir gått gjennom på instruksjonen. Spør om noe er
uklart.

•

For personer under 18 år skal dette skjemaet signeres av foresatte.

•

Barn under 12 år skal følges av en foresatt.

•

Sikringsutstyret skal behandles pent – husk; det er sikkerhetsutstyr.

•
•

Ta aldri på linen foran trinsen.
Ved eventuelle skader, nestenulykker eller feil og mangler på anlegget, skal personalet straks
kontaktes.

•

Langt hår skal festes med hårstrikk, andre løse gjenstander bør fjernes eller skjermes.

Maksimal vekt på person: 100 kg.
Adgang til aktiviteten er ikke tillatt for:
•
•

Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
Gravide.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:
•
•
•

Personer med rygg- eller nakkeplager.
Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger.
Personer som har andre fysiske utfordringer.

Sikkerhetsregler
Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene. Jeg er innforstått med at dersom jeg bryter
sikkerhetsreglene kan dette få alvorlige konsekvenser. Bruk av ziplinen kan medføre risiko
som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også innforstått med at jeg blir bortvist
fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.
Underskrift foresatt
Jeg er foresatt for personen under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved
ham/henne tillatelse til å benytte ziplinen. Jeg har ansvar for at personen under 18 år forstår
sikkerhetsreglene for Zipline.

Fullt navn:
Adresse:
E-post:
Dato:
Underskrift (person over 18 år):

Gi beskjed til instruktør oppe ved tilbakelevering av utstyret.

□ ønsker ikke tilbud på mail

Declaration Form
•

Make sure you have understood everything you learned during the instruction. Please ask if
you have any questions or concerns.

•

If you are less than 18 years of age, this form needs to be signed by a guardian.

•

Children under 12 years, need to be accompanied by a guardian.

•

Safety equipment is to be handled appropriate.

•

Never touch the line during the ride.

•

If any injury, accident or error with the construction is to occur, the staff need to be alarmed
immediately.

•

Long hair needs to be tied up, and loose objects should be removed or protected.

Maximum weight: 100 kg.
Access to the zipline is prohibited for:
•
•

Persons under the influence of alcohol or other drugs.
Women during pregnancy.

Access to the zipline is not recommended for:
•

People with back and neck problems.

•

People with lung or heart disease, or other physical challenges.

Safety
I have read and understood the safety rules that apply to the zipline. I understand that if I
violate any safety rules I cannot hold Bergen Base Camp responsible for any consequences.
Use of the zipline may present a risk, and at worst can cause injury or death. I also agree that
I'm being expelled from the zipline without refund of the ticket if I do not follow the safety rules
fully.
Confirmation guardian
I am guardian for the person under 18 years who is registered on this form and I hereby give
him/her permission to participate on the zipline. I am responsible for that the person under 18
years understands the security rules for the Zipline.

Name:
Address:
E-mail:

□ I do not want offers sent by mail

Date:
Signature (person over 18 years):

Notice the instructor at the starting point when delivering back the equipment.

