
DELTAGARVILLKOR  
 
 
Läs igenom deltagarvillkoren, skriv under och lämna till parkpersonalen innan klättringen påbör-
jas. Är något oklart? Ring, skriv, fråga, vi hjälper dig gärna.  
 
Alla under 18år måste ha målsmans godkännande. Medklättrande betalande vuxen får ansvara för 
max två barn. Ungdomar mellan 13 och 18 år får klättra utan vuxen, då med målsmans godkän-
nande och underskrift på deltagarvillkoren.  
 
 
 
 
 
Jag är medveten om att jag har ansvaret för säkerheten under hela aktiviteten för mig själv och de 
minderåriga som klättrar under mitt ansvar.  
Jag tar ansvar för att fråga om det är något som är oklart och om det är något jag inte förstår 
både under och efter instruktionsgenomgången och hela tiden i parken. Jag följer de uppsatta 
reglerna och instruktionerna. Jag börjar först klättra efter att instruktören gett sitt klartecken att 
jag hanterar klätterutrustningen. 
 
Jag kontrollerar att selen sitter åt, spänner den om det behövs innan jag startar varje bana och ber 
en instruktör titta att den sitter korrekt om jag av någon anledning tagit av den. Om jag misstän-
ker att klätterutrustningen är skadad på något sätt anmäler jag detta direkt och byter sele.  
 
Om det är fler personer i banan än jag tar jag ansvar för att jag säkrat att det är fritt fram på lin-
banorna och att jag väntar så det är max en person på varje hinder/utmaning och max två perso-
ner på varje plattform, trädäcket, runt varje träd.  
 
Klätterutrustning (sele, hjälm, karbinhake, saferoller och highrope) ingår i inträdespriset och jag 
lämnar tillbaka allt som jag fick det. Om skada skulle uppstå på utrustningen anmäler jag det gen-
ast. Om jag vill klättra längre tid än de tre timmar som är grundtiden anmäler jag det och i mån av 
plats får jag det om jag lägger till 150kr.   
 
Jag tar ansvar för att jag har hälsan och kroppen i skick så jag kan utföra aktiviteten 
 
Jag är inte påverkad av alkohol eller droger. 
 
Jag väger inte mer än 120kg 
 
Jag är införstådd med att tillträde till parken efter stängning är förbjudet.  
 
Buaskogen ansvarar ej för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stöld av personliga 
tillhörigheter.  
 
 
Parkpersonalen förbehåller sig rätten att utesluta person ur parken om inte reglerna följs och att 
avbryta och stänga klättringen om det finns risk för fara som vid åskväder, storm eller brand. 
 



Jag	är	myndig	och	har	läst	och	förstått	deltagarvillkoren	som	gäller	för	Buaskogen.	Jag	är	införstådd	med	att	
Buaskogen	inte	kan	hållas	ansvarig	för	konsekvenserna	om	reglerna	inte	följs.	Jag	är	också	införstådd	med	att	
jag	kan	bli	avvisad	från	höghöjdsbanan,	utan	ersättning	av	biljett,	om	jag	inte	följer	reglerna.	Jag	godkänner	
också	att	de	bilder	som	eventuellt	fotas	under	besöket	i	banan	får	användas	av	Buaskogen	för	publicering	på	
sociala	medier	(i	annat	fall,	informera	personalen).	
		
Namn	
___________________________________________________________________________________________		
Datum		
___________________________________________________________________________________________		
Personnummer	Telefonnr		
___________________________________________________________________________________________		
Email		
_____________________________________/_____________________________________________________		
Besökarens	underskrift	Målsmans	underskrift	(om	besökaren	är	under	18	år)		
____________________________________/______________________________________________________		
Namnförtydligande		
	
	
Deltagande	barn	under	ansvar		
Namn:__________________________________________________Pers.nr._____________________________		
Namn:__________________________________________________Pers.nr._____________________________		
	

Vi	önskar	dig	en	äventyrlig	klätterdag	bland	trädtopparna! 

 


