
 

SEIKKAILUPUISTO HUIMAN PELISÄÄNNÖT 
 

1. Turvallisen ja kaikille mukavan seikkailun takaamiseksi asiakkaana sitoudun noudattamaan 
kaikkia puiston ohjaajien antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä. 
 
2. Puiston ohjaajan tarkistettua ja hyväksyttyä varusteeni oikein puetuiksi, pidän varusteet 
päälläni koko seikkailun ajan. 
 
3. Lähden omatoimisesti varsinaisille radoille vasta, kun varusteeni on tarkastettu. Olen 
suorittanut harjoitteluradan hyväksytysti ja saanut ohjaajalta luvan lähteä seikkailemaan. 
 
4. Kunnioitan kanssaseikkailijoita häiritsemättä heidän suorituksiaan. 
 
5. Ohitustilanteissa olen kohtelias ja kysyn aina lupaa ohittamiseen. 
 
6. Huolehdin omalta osaltani varusteista ja puiston rakenteista vahingoittamatta niitä 
tahallisesti. 
 
7. Ilmoitan näkemistäni epäkohdista heti tilaisuuden tultua puiston työntekijöille. 
 
8. Seikkaillessani huolehdin, että olen aina kytkettynä turvavaijeriin vähintään yhdellä 
varmistuslaitteen sulkurenkaalla yrittämättä irrottaa niitä yhtä aikaa. 
 
9. Sitoudun noudattamaan puiston radoilla olevia ohjeita ja opasteita, kuormitus‐ ja 
henkilömäärärajoitteita sekä turvaetäisyyksiä. 
 
10. Pukeudun ulkoliikuntaan ja säähän sopivaan asusteeseen. 
 
11. Tiedostan, että seikkaileminen luonnossa ja puissa saattaa aiheuttaa mm. vaatteiden 
likaantumista (pihka) ja ihon naarmuja / mustelmia, etenkin kesällä. Ymmärrän tämän ja 
hyväksyn, että seikkailupuisto ei vastaa näistä. 
 
12. Vastuullisena seikkailijana, en jätä mitään esineitä radoille tai heitä alas radoilta. Ilmoitan 
henkilökunnalle kaikista radoille kuulumattomista tavaroista tai esineistä, kuten irto-oksista.  
 
13. Seikkailijana tunnistan oman suorituskykyni rajat ottamatta turhia riskejä tai liiallisia 
haasteita. Tiedostan terveydentilani aiheuttamat rajoitukset ja ilmoitan niistä 
henkilökunnalla, mikäli arvelen niiden aiheuttavan riskin seikkailutilanteessa. 
 
14. Turvallisen seikkailun takaamiseksi en seikkaile päihtyneenä tai huumausaineiden 
sekä niihin luokiteltavien aineiden alaisena. Kyseisten aineiden tuominen puiston alueelle on 
kielletty. Tupakointi on sallittu vain osoitetussa paikassa. Tupakointi henkilösuojaimet päällä on 
kiellettyä. 
 
15. Seikkailen vastuullisesti tiedostaen, että sääntöjen vastainen toiminta saattaa vaarantaa 
minun ja muiden turvallisuuden. 

 



 

16. Seikkailupuistolla on vastuuvakuutus, mutta jokainen seikkailija huolehtii omasta vapaa‐
ajan tapaturmavakuutuksesta, kuten normaalissa urheilu‐ ja liikuntatilanteissa. 
 
17. Osallistun seikkailuun täysin vapaaehtoisesti ja omasta halustani. Olen ymmärtänyt 
säännöt ja seikkailuun liittyvät riskit sekä kunnioitan ja sitoudun noudattamaan niitä itseni ja 
muiden turvallisuuden takaamiseksi.  
 
18. Alle 14-vuotiaalla seikkailijalla tulee olla aikuinen mukana puistossa seikkailun ajan. 

Olen lukenut ja hyväksynyt Seikkailupuisto Huiman seikkailusäännöt. Alle 18-vuotiaan seikkailijan 
huoltajan tulee lukea, ymmärtää ja hyväksyä nämä pelisäännöt. Hän varmistaa myös, että 
huollettavat ovat ymmärtäneet ne ja kykenevät toimimaan ohjeiden mukaan.  

Tiedostan, että seikkailupuistolla on oikeus ottaa kuvamateriaalia puiston alueella markkinointi- ja 
informointitarkoituksiin. Jos tämä ei minulle käy, ilmoitan siitä erikseen tässä ohjeistuksessa.  

                Nimi:________________________ 
                Syntymäaika:_________________ 
                Puhelin:______________________ 
                E-mail:_______________________ 
                Allekirjoitus:__________________ 
  

                Alaikäiset ja huollettavat ryhmät: 

 

                   

                

 

 

               

 

            

 

 

□ Minulle ei saa lähettää Seikkailupuisto Huiman tai Santasportin tarjouksia, tiedotteita tai 
asiakaskirjeitä.   
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