
PELISÄÄNNÖT

RULES

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 seikkailupuisto 
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. 

1.   To ensure a safe and fun adventure for everyone, each participant must follow and adhere rules, instructions, and guidelines presented by 
the Adventure Park personnel and the info signs in the park premises. Participation in any of the Adventure Park activities must always be 
overseen by the Adventure Park personnel. Participation is always voluntary and subject to permission from the Adventure Park personnel.

2.  You must be attached to the safety system with at least one safety line at all times when above the ground! You can only enter the 
Adventure Park once you have understood the rules, safety instructions and the risks involved, and when your safety harness and gear have 
been inspected by the Adventure Park personnel. After the instruction, the participants are responsible for following and adhering to the 
given rules and safety instructions.

3.   Never take the safety harness off on your own! For safety reasons, only Levi Adventure Park's own safety gear can be used in the adventure 
park. The equipment must only be used by the person the equipment has been provided to, as the person's height and weight might affect 
the safety and other properties of the equipment. You are responsible for taking good care of the gear provided to you.

4.  Respect your fellow adventurers! Only one person may be on an element or obstacle at one time. No more than three people may be on 
a platform at one time. Wait for your turn before proceeding. In case you need to get past someone, always ask a permission to do so.

5.  Dress according to the weather. Wear proper shoes, empty your pockets, tie long hair, remove jewelry, watch, scarves, etc. Gloves are required 
in the Adventure Park. We recommend going to the toilet before putting on the safety harness. It is not allowed to use the safety harness 
while going to the toilet. It is not allowed to eat / drink with safety equipment on.

6.  You are responsible for your own health, and you are required to inform the Adventure Park personnel about any health-related issues which 
may affect the participation. Participation in the Adventure Park activities is prohibited if you suffer from cardiovascular or respiratory health 
conditions or epilepsy, or you have recently undergone surgery. Participation is also prohibited from pregnant persons.

7.  During the adventure, it is possible you get bruised, grazed or otherwise injured. It is also possible that your clothes get dirty or damaged. 
Levi Adventure Park has liability insurance for operating the park. Participant has to take care of his/her own sufficient personal insurance.

8.  Know your limits! Do not take risks you are not sure you can handle. Ask for help when you need it. You will recognize the Adventure Park 
personnel by their yellow helmets.

9.  The Adventure Park personnel have the right to close down tracks and discontinue the adventure at any time, without prior notice.

10. Adventure under the influence of alcohol, drugs or other awareness-altering medication is not allowed. Smoking is not allowed in the 
Adventure Park.

11.  Inform the Adventure Park personnel immediately if you notice any defective equipment in the Adventure Park premises.

12.  Youth between 15-18 years of age are allowed to enter the Adventure Park with permission from a responsible adult. Children younger than 
15 years always need to have a responsible adult present during the activity.

13.  Photos might be taken for advertising and marketing purposes when in the Adventure Park premises. Please inform the Adventure Park 
personnel if you do not want your photo taken.

      You may ask for more information regarding the rules from the personnel. By participating to the adventure, you acknowledge that you 
have read, understood and will follow and adhere the previous rules and guidelines.  


