Jämimaat Seikkailupuiston ratojen rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan suomen
standardoimisliiton standardia SFS 15567-1 ja 15567-2, jotka määrittelevät turvallisuusnormit
seikkailuratojen rakenteille ja turvallisuusvaatimuksille sekä niiden käyttövaatimukset.
Ratojen kuntoa tarkistetaan jatkuvasti ja niihin tehdään tarvittavat huollot välittömästi. Varusteina
käytämme suurimpien kiipeilyvälinevalmistajien varusteita ja ne tarkastetaan jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Lisäksi radat ja varusteet kunto tarkastetaan ja huolletaan vuosittain laajemmassa täydellisessä
vuosihuollossa

JÄMI MAAT SEIKKAILURATOJEN TURVALLISUUS OHJEET
Alla olevat turvallisuus ohjeet sisältävät pakolliset määräykset , joita kaikkien Jämi Maat seikkailupuiston käyttäjien (jatkossa ”asiakas”) on
noudatettava. Jämi Maat on Skönön Safarit Oy:n virallinen markkinointinimi.
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Asiakkaan tulee olla lastenradalla vähintään 110 cm pitkä. Perheradalla vähintään 120 cm pitkä, Harrasteradalla vähintään 140 cm
pitkä ja sport- sekä Extreme radoilla minimi pituus vaatimus on 150 cm
Alle 14 vuotiaalla asiakkaalla tulee olla mukanaan vähintään 18-vuotia asiakas, joka ohjaa häntä radoilla. Yhdellä aikuisella voi olla
ohjattavanaan enintään 4 alle 14-vuotiasta asiakasta. Alle 10-vuotiaiden lasten kanssa suositellaan aikuisen kiipeävän mukana
perheradalla ja Harrasteradalla se on pakollista. Aikuinen ohjaaja vastaa ohjaamiensa alle 14-vuotiaiden asiakkaiden
turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja arvioi ohjaamiensa lasten taitotason sekä henkisen ja fyysisen kunnon eri radoille.
Alle 18-vuotiaan huoltajan on annettava lupa alaikäisen lapsen seikkailuun sekä luettava ja hyväksyttävä turvallisuusohjeet.
Radoille ei saa mennä alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Seikkailu sairaana on kielletty.
Asiakkaan täytyy itse arvioida omat taitonsa, fyysinen kuntonsa sekä henkinen tilansa seikkaillessaan. Asiakas on itse vastuussa oman
tilansa arvioinnista. Seikkailua raskaana oleville ei suositella.
Jämi Maat seikkailupuiston alueella voidaan joskus tallentaa video- tai valokuvaa yrityksen omiin markkinointitarkoituksiin. Mikäli
tämä ei asiakkaalle sovi pyydetään häntä ilmoittamaan siitä kuvaajalle tai lipunmyyntiin.
Seikkailuradoille ja niille johtaville tehtäville saa mennä ainoastaan kiipeilyvarusteissa ja vasta kun Jämi Maat ohjaaja on
siihen antanut luvan, valjaiden tarkistuksen ja harjoitusradan opastuksen jälkeen. Asiakas vastaa itse oikeaoppisesta
toiminnasta ohjeistuksen jälkeen. Asiakkaan on noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita sekä radoilla olevia opasteita ja
määräyksiä. Omien kiipeilyvarusteiden käyttö ei ole sallittua
Turvallisuus varusteita ei saa riisua radoilla liikkuessaan. Asiakas ei saa luovuttaa vuokraamiaan varusteita toiselle henkilölle. Mikäli
asiakas joutuu riisumaan valjaat esim. WC käynnin ajaksi, on hänellä velvollisuus tarkistuttaa valjaiden oikeaoppinen pukeminen
ohjaajalla ennen seikkailuradoille uudelleen nousemista.
Seikkailulippu on voimassa 1 päivän puiston aukioloaikana. Lipun voimassaolo päättyy asiakkaan poistuessa puiston alueelta.
Asiakas ei saa poistua Seikkailupuiston alueelta varusteiden kanssa. Seikkailun loputtua varusteet tulee palauttaa
varusteidenjakopisteelle.
Valjaissa olevat turvaliinat on pidettävä seikkailuradalla liikuttaessa jatkuvasti sulkurenkaalla kytkettynä joko
turvavaijeriin tai turvalenkkiin ohjeistuksen mukaan. Siirryttäessä vaijerista toiseen on toinen sulkurengas irrotettava
ensin ja kytkettävä seuraavaan turvavaijeriin ennen toisen sulkurenkaan irroittamista. ÄLÄ KOSKAAN IRROITA MOLEMPIA
SULKURENKAITA YHTÄ AIKAA. Turvavaijerit ja lenkit on merkattu sinisellä värillä. Älä kiinnitä itseäsi muulla värillä merkittyyn
vaijeriin tai elementtiin.
Seikkailuratojen tasanteilla saa olla kerrallaan 3 henkilöä ja tehtävää suorittamassa 1 henkilö. Lasta ohjaava aikuinen saa kulkea
tehtävässä yhden lapsen kanssa. Toisen suoritusta ei saa häiritä tai vaikeuttaa. Liu’uissa saa olla kerrallaan vain 1 hlö ja liu’un
päätyttyä on viipymättä siirryttävä pois laskeutumispaikalta.
Mega liukuun ei saa mennä omatoimisesta vaan on odotettava, että ohjaaja tulee avustamaan lähdossä. Torniin ei saa kiivetä
ilman ohjaajaa.
Seikkailussa voi tulla naarmuja ja mustelmia. Myös tapaturmat ovat mahdollisia, kuten muissakin urheilulajeissa. Jämi Maat
seikkailupuistolla ei ole erillistä vakuutusta tapaturmien varalta, joten suosittelemme tarkistamaan oman vakuutusturvan ennen
seikkailua ja radoille nousua.
Seikkailuradoilla liikkuminen voi aiheuttaa vahinkoa asiakkaan vaatetukselle tai mukana olevalle omaisuudelle. Jämi Maat ei vastaa
asiakkaan vaatteille tai omaisuudelle tulevista vahingoista tai likaantumisista. Huivit yms. roikkuvat tai liehuvat kurut/asusteet/ muu
omaisuus saattavat seikkailun aikana takertua tai pudota.. Pitkät hiukset on pantava kiinni. Asiakas vastaa itse turvallisesta
pukeutumisesta. Jalkineiden on hyvä olla tasapohjaiset ja tukevat. Avonaisia ja korollisia kenkiä ei suositella.
Asiakkaan on käytettävä vuokraamiaan varusteita vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Asiakas ei saa vahingoittaa
seikkailuratojen rakenteita. Jos varusteille tai ratarakenteille koituu vahinkoa asiakkaan laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan vuoksi
on asiakas velvollinen korvaamaan varusteiden hinnan tai ratarakenteen korjauskustannukset Jämi Maille.
Jämi Mailla on oikeus estää asiakkaan pääsy seikkailuradoille, mikäli hän ei henkilökunnan mielestä kykene suorittamaan niitä
turvallisesti. Henkilökunnalla on myös oikeus poistaa radoilta asiakas, joka on vaaraksi rakenteille, itselleen tai muille asiakkaille.
Jämi Maat henkilökunnalla on oikeus määrätä asiakas poistumaan radoilta huonon säätilan takia. Asiakkaan tulee tällöin poistua
radoilta välittömästi.
Maksettu pääsymaksu palautetaan asiakkaalle vain, jos asiakas joutuu keskeyttämään seikkailun Jämi Maista johtuvasta syystä.
Kohdissa 16 ja 17 mainituissa tilanteissa maksua ei palauteta.

Olen lukenut ja ymmärtänyt seikkailuratojen turvallisuus ohjeet ja sitoudun noudattamaan niitä. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa
vakavaan onnettomuuteen tai jopa kuolemaan. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi allekirjoituksellani.
Jämijärvellä______/_______ . 20________
Seikkailujan nimi ja allekirjoitus:________________________________________________________________________________________________________________________________
Alle 18 vuotiaan huoltajan Nimi ja allekirjoitus sekä puhelinnumero:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kyllä kiitos, Jämi Maat saa lähettää minulle sähköpostia ______________________________________________________________________________________

