
LONTOVA SEIKLUSPARGI KASUTAMISE TINGIMUSED 
 

 

  

  

Kuupäev:                                              Arv:                   Summa: 

  

  

1.  Lontova seikluspark (edaspidi seikluspark) ei vastuta külastajale tekkinud võimalike kahjude eest (s.h. 

kahju eest tervisele ja varale ) juhul, kui kahju tekkimise on põhjustanud käesolevate tingimuste 

mittejärgimine külastaja poolt või esineb külastajapoolset hooletust seikluspargi kasutamisel. 

 

2. Külastaja peab arvestama, et 

 seikluspargi kasutamine võib kahjustada tema riideid ja kaasasolevaid esemeid ning on ohtlik  elule ja 

tervisele, kui ei järgita ohutus- ja turvanõudeid ning haldaja personali instruktsioone ja juhiseid; 

 haldajal on õigus seikluspargi kasutamisest keelduda isiku(te) puhul, kelle seisund ja/või võimed ei ole 

haldaja arvates piisavad seikluspargi ohutuks läbimiseks; 

 enne seikluspargi kasutamist tuleb haldaja personalilt saada instruktsioonid ja turvavarustus;  

 seikluspargi kasutamine  peab vastama tema tervislikule seisundile, füüsilistele võimetele ja oskustele; 

 seikluspargi kasutamiseks peab isik olema vähemalt 140 cm pikkune; 

 alla 14-aastased võivad seiklusparki kasutada üksnes vastutava täisealise isiku järelevalve all, kes  

tagab, et alaealised täidaksid kõiki ohutusnõudeid ja tingimusi; 

 seikluspargi kasutamise eest makstud tasu tagastatakse ainult juhul, kui seikluspargi kasutamine osutub 

võimatuks seikluspargist  tuleneva(te) asjaolu(de) tõttu; 

 haldaja ei vastuta külastaja riiete ja teiste esemete, k.a parklasse või teele jäetud sõidukite ja nendes 

olevate asjade kahjustumise, hävimise või kaotsimineku eest. 

 

3. Seikluspargis on keelatud: 

 radadele minek ja selle läbimine  narkootiliste või psühhotroopsete ainete või alkoholi tarvitamisest 

tekkinud joobeseisundis ning nimetatud ainete tarvitamine territooriumil; 

 suitsetamine ning tule tegemine selleks mitte ettenähtud kohas; 

 turvavarustuse edasiandmine teisele isikule; 

 radade kasutamine turvatrossile kinnitamata turvavarustusega.  ELUOHTLIK. 
 

4. Külastaja on kohustatud: 

 enne seikluspargi kasutamist maksma tasu vastavalt  kehtestatud hinnakirjale; 

 pärast radade ühekordset läbimist tagastama koheselt turvavarustuse;   

 kasutama   turvavarustust hoolikalt, neid mitte lõhkudes ega muul viisil kahjustades ning on nõus 

hüvitama kõik  tekitatud kahjud; 

 järgima kõiki nõudeid ja tingimusi, personali instruktsioone ning seikluspargis asuvaid juhiseid ja 

märgistusi - nende mittetäitmisel on personalil õigus katkestada külastaja tegevus seikluspargis ja tasu 

ei tagastata; 

 enesetunde halvenemisel katkestama koheselt oma tegevuse seikluspargi atraktsioonidel; 

 katkestama tegevuse seikluspargis juhul, kui seikluspargi kasutamine pole turvaline (ilmastiku muutuste 

vms tõttu). 

 

TÄISEALISE  KINNITUS: olen nõus vastutama minuga kaasas olevate alaealiste isikute eest seikluspargis   

 

Nimi                                Allkiri                                          Telefon                 

    

 

KÜLASTAJA kinnitab oma allkirjaga, et on tutvunud kasutamise tingimustega, nõustub nendega  ja 

kohustub neid täitma. 

 

Nimi                      Allkiri                                          E-mail 

1. 

2. 


