Rush Trampolinpark
Sikkerhedsregler hos Rush Trampolinpark:
•
•
•
•

Før I går ind på banen skal alle have gennemgået og forstået Rush’ sikkerhedsregler.
Sikkerhedsvideoen skal være set før I kan gå ind på banen. Vær sikker på at I har forstået det der
præsenteres i videoen, og spørg en Rush-personalet hvis noget er uklart.
Brud på reglerne kan medføre bortvisning.
Lyt altid til instruktioner givet af Rush-personale.

Generelle sikkerhedsråd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tøm lommerne før du begynder at hoppe.
Tyggegummi er forbudt.
Hav altid fuld kontrol, bøj knæene når du lander.
Hop altid i midten af trampolinen – undgå at hoppe for tæt på kanterne.
Land altid på to ben! Det er tilladt at hoppe fra en trampolin til en anden, men det er ikke tilladt at
løbe fra trampolin til trampolin.
Hop altid kun 1 person pr trampolin.
Vis hensyn til de andre hoppere.
Hold dig inden for dit eget færdighedsniveau. Forsøg aldrig ekstreme tricks, medmindre du kan
disse i forvejen.
Dobbelt salto er ikke tilladt.
Hop kun ud i airbaggen, når du er sikker på, at der er fri bane. Land aldrig direkte på benene – land i
stedet på ryggen eller numsen.
Er du træt, så tag en pause. Sid aldrig på trampolinerne.

Adgang til banen er ikke tilladt for:
•
•

Personer påvirket af alkohol eller andre rusmidler
Gravide

Adgang til banen er ikke anbefalet for:
•
•

Personer med ryg- eller nakkeskader
Personer med sygdom der påvirker hjerter/lunger, eller som har andre fysiske udfordringer

Ansvarserklæring
Denne ansvarserklæring er kun gældende på dagen for fødselsdagen/arrangementet. Udfyld venligst alle
deltageres fulde navn; fornavn og efternavn
Barn 1: _____________________________________________ Barn 2: _____________________________________________

Barn 3:______________________________________________ Barn 4: _____________________________________________

Barn 5: _____________________________________________ Barn 6:______________________________________________

Barn 7: _____________________________________________ Barn 8: _____________________________________________

Barn 9:______________________________________________ Barn 10: _____________________________________________

Barn 11: _____________________________________________ Barn 12:______________________________________________

Barn 13: _____________________________________________ Barn 14: _____________________________________________

Barn 15:______________________________________________ Barn 16: _____________________________________________

Barn 17: _____________________________________________ Barn 18:______________________________________________

Barn 19: _____________________________________________ Barn 20: _____________________________________________

Barn 21: _____________________________________________ Barn 22: _____________________________________________

Barn 23: _____________________________________________ Barn 24: _____________________________________________

Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået ovenstående punkter, og at jeg er klar over, at denne
ansvarserklæring fungerer som en kontrakt mellem mig og Rush Danmark.
Ved at udfylde navnene og underskrive ansvarserklæringen bekræfter du dermed ovenstående. Dette
samtykke opbevares sammen med indholdet af ansvarserklæringen under arrangementet. Rush Danmark
opbevarer ansvarserklæringer og personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de gældende
persondataregler, og ansvarserklæringen kan kun tilgås af særligt betroede medarbejdere hos Rush
Danmark, som er blevet instrueret i kravene til sikker håndtering af personoplysning samt i de gældende
regler for håndteringen af persondata.



Dato

Jeg accepterer betingelserne beskrevet ovenfor

Underskrift

