
 

 
 
 
 
 

Levin seikkailupuiston pelisäännöt 
 

1. Turvallisen ja hauskan seikkailun takaamiseksi Seikkailija noudattaa henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä, sekä puistossa olevia opasteita. 
Seikkailu tapahtuu aina ohjaajien luvalla ja valvonnassa. Osallistuminen on vapaaehtoista. 

 

2. Seikkailupuistossa liikuttaessa tulee olla aina kiinnitettynä turvavaijeriin! Radoille saa mennä vasta henkilökunnan turvallisuusopastuksen 
jälkeen. Aloitat seikkailun ymmärrettyäsi annetut ohjeet sekä toimintaan liittyvät riskit ja turvavarusteesi on tarkastettu henkilökunnan 
toimesta. Turvallisuusopastuksen jälkeen seikkailija sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita ja sääntöjä.   

3. Valjaita ei saa riisua omatoimisesti! Mikäli valjaat on käytetty pois päältä, tulee ohjaajan aina tarkistaa niiden istuvuus ennen kuin voi 
jatkaa seikkailua. Turvavarusteet ovat henkilökohtaisia ja seikkailupuistossa käytetään ainoastaan seikkailupuiston välineitä. Olet 
vastuussa sinulle annetuista välineistä.  
 

4. Kunnioita kanssaseikkailijoita! Tehtäviin mennään yksi kerrallaan. Lavalle mahtuu kerralla kolme henkilöä. Odota rauhassa vuoroasi. 
Ohitustilanteissa, pyydä lupa ohittamiseen. 
 

5. Pukeudu säänmukaisesti. Laita jalkaasi tukevat ja suojaavat kengät. Tyhjennä taskusi tavaroista, laita pitkät hiukset kiinni, poista korut, 
kellot, huivit yms. Hanskat ovat pakolliset seikkailupuistossa. Suosittelemme myös käymään WC:ssä ennen valjaiden päälle pukemista. 
WC:ssä käynti valjaat päällä on kielletty. Myös eväiden syönti valjaat päällä on kielletty.  
 

6. Olet vastuussa omasta terveydentilastasi ja mikäli sinulla on terveydellisiä tai liikunnallisia rajoitteita, ilmoita niistä ohjaajille. Sydän- ja 
hengitysvaikeuksista kärsivät, epilepsiaa sairastavat, vasta leikkauksessa olleet henkilöt eivät voi osallistua seikkailuun. Seikkailu on 
valitettavasti kielletty myös raskaana olevilta. 
 

7. Seikkailun aikana on mahdollista, että vaatteesi likaantuvat, saat mustelmia, ruhjeita tai muun tapaturman. Levin Seikkailupuistolla on 
vastuuvakuutus toiminnalle, mutta seikkailijan on huolehdittava vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta. 
 

8. Tunnista rajasi! Älä ota liian suuria haasteita ja riskejä. Pyydä apua tarvittaessa! Ohjaajat tunnistat keltaisesta kypärästä. 
 

9. Henkilökunnalla on oikeus sulkea ratoja ja keskeyttää seikkailu. 
 

10. Päihteiden vaikutuksen alaisena seikkailu on kielletty! Puisto on savuton alue. 
 

11. Mikäli huomaat epäkohtia seikkailupuistossa, ilmoita niistä henkilökunnalle. 
 

12. Alle 18-vuotiaat seikkailevat vastuullisen aikuisen luvalla. Alle 15-vuotiaat seikkailevat vastuullisen aikuisen läsnä ollessa. 
 

13. Seikkailijoita saatetaan satunnaisesti kuvata markkinointi- ja mainostarkoituksiin. Ilmoitathan henkilökunnalle, jos tämä ei sovi sinulle. 
 

Lisätietoja säännöistä ja ohjeista saat henkilökunnalta. Osallistumalla seikkailuun myönnät lukeneesi, ymmärtäneesi ja sitoudut noudattamaan 
edellä mainittuja sääntöjä.    

Olen lukenut ja hyväksynyt Levin seikkailupuiston pelisäännöt. Varmistan myös, että alle 18-vuotiaat huollettavanani olevat seikkailijat ovat 
ymmärtäneet ylläolevat pelisäännöt ja kykenevät toimimaan niiden mukaan. 
 

Nimi:  Puhelin:  

Allekirjoitus:   

 
Alaikäiset ja huollettavat ryhmät: 
 

Nimi:  Syntymäaika:  

Nimi:  Syntymäaika:   

Nimi:  Syntymäaika:  

Nimi:  Syntymäaika:   

Nimi:  Syntymäaika:   

 


