
 

 

RETNINGSLINJER FOR BESØG I HIGHPARK SØNDERJYLLAND 

• HighPark Sønderjylland har ansvaret for at baner og banernes udstyr er kontrolleret efter de gældende regler af 

myndighederne.  

• Klatregæsten har ansvaret for sin egen og sine børns / unges sikkerhed på banerne  

• Klatregæster som benytter banerne i HighPark Sønderjylland, gør det på eget ansvar og accepterer, at HighPark 

Sønderjylland ikke kan holdes ansvarlig for evt. skader/skrammer som klatregæsten måtte pådrage sig undervejs på 

banerne.  

• Klatregæsten skal beholde klatreudstyret på under klatring, og forpligter sig til at få udstyret tjekket af en instruktør, hvis 

udstyret undervejs har løsnet sig eller efter pauser hvor udstyret har været taget af.  

• Overholder klatregæsten ikke reglerne, som instruktøren har informeret om, kan instruktøren til enhver tid vurdere at 

klatregæsten ikke må klatre mere. Billetten refunderes i dette tilfælde ikke. Det er klatregæstens ansvar at følge med i 

instruktionen, og om nødvendigt stille spørgsmål undervejs.  

• HighPark Sønderjylland kan ikke gøres ansvarlig for skader på personlige genstande som klatregæsten har taget med på 

banerne.  

• Personlige genstande opbevares gerne i ”Hytten” mens man klatrer, dog på eget ansvar.  

• Børn under 15 år skal være i følgeskab med en voksen. Unge mellem 15 og 17 år som ikke er i følgeskab med en voksen, 

skal have en skriftlig accept med fra forældre/værge med kontaktdetaljer påført. Skoler / institutioner kan fungere som 

værge, men har ansvaret for at forældrene er informeret om aktiviteternes art i HighPark Sønderjylland.  

• Bevidst overtrædelse af vore retningslinjer for benyttelse af baner og udstyr medfører omgående bortvisning.  

 

Man må IKKE benytte banerne i HighPark Sønderjylland hvis man:  

• Er gravid  

• Er påvirket af alkohol eller andre rusmidler 

• Vejer over 120 kg 

• Har vejrtrækningsproblemer, dårligt hjerte, ryg eller nakke 

• Har skader som endnu ikke er fuldt ud helet  

Jeg har læst og forstået ovenstående retningslinjer. 

Dato:____________ Navn (BLOKBOGSTAVER):___________________________________________________ Underskrift:_________________________________ 

Jeg tager ansvaret for den eller de personer under 18 år, som er registreret i skemaet herunder (tillægsark ved flere personer), og jeg giver samtidig 

tilladelse til at personen eller personerne kan deltage i aktiviteterne i HighPark Sønderjylland. 

Navn og efternavn Alder 

  

  

  

  

  

 


