
ANSVARSFRASKRIVELSE - GoMonkey Klatring
Læs nøje nedenstående - udfyld alle felter og aflevér før betaling 

* SKAL UDFYLDES FULDT UD! 

VIGTIGT: Når jeg underskriver er jeg indforstået med, at jeg har læst denne ansvarsfraskrivelse og, at såfremt jeg bryder 
sikkerhedsreglerne og retningslinjerne, så kan GoMonkey ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser. Du gøres 
opmærksom på, at brugen af klatrebanerne kan medfører alvorlige skader eller død. Jeg er indforstået med, at jeg bliver 
bortvist fra GoMonkey, uden refusion af billet, i så flad sikkerhedsreglerne og retningslinjer ikke følges ud.

*Navn / Efternavn *Underskrift ( fra 18 år  )      *Mail, hvis nyhedsbrev             *Alder

*KLATRE - DATO Underskrift her, kun hvis du er ansvarlig/værge for personer under 18 år. 

___/___/______ _________________________           _________________________
Navn på ansvarlig for personer Underskrift for personer under  
under 18 18 år
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Generelt 
Du har det fulde ansvar for din klatre-

aktivitet samt dem, du underskriver for 
(ansvarlig/værge).
Følg med i instruktionen og spørg, hvis 

der er noget du ikke forstår. 
Betaling refunderes ikke efter endt instruktion.
Personer som instruktørerne skønner uegnet til at 
gennemføre, kommer ikke op på banerne. 

Klatring på banerne 
Din sele har 3 spænder. En ved hofte og en på hvert 
lårben. Juster dem så de til enhver tid sider stramt. 
Undervejs, hvis det er nødvendigt, spændes de efter.
Når klatring påbegyndes, skal du altid være sikret på 
aktiviteter mellem træerne (Røde markeringer). 
Spørg en instruktør inden du påbegynder en 
forhindring. 
Hold fokus på forhindringen og bevæg dig roligt og 
kontrolleret igennem banen.

Det er kun tilladt at være 1 person på hver forhindring. 
Vent derfor til forhindringen er fri før du påbegynder 
den.
På svævebane skal du sikre dig at der ikke er noget på 
svævebanen og at landlingsbanen er fri. 
Kontakt straks personale i så fald du ser fejl eller 
mangler.
Max. vægt for deltager: 120 kg.

Personer der IKKE må benytte klatreanlægget:
Personer påvirket af alkohol, rusmidler eller medicin
Personer under 6 år og under 110 cm i højden.
Gravide eller personer der vejer over 120 kg
Personer med epilepsi eller andre lidelser, der ikke 
tillader at der kan køres bil. 
Personer med hjerte- eller lungeproblemer, vej-
trækningsproblemer, dårlig ryg/nakke/knæ
Personer iført halsklude/tørklæder om halsen må ikke 
benytte banerne.
Langt hår skal være i en hårelastik.


