Egenerklæring
Sikkerhet
Aktiv Fritid – ut på tur, har en ansvarsforsikring hos IF skadeforsikring som dekker
rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt som følge av vår virksomhet.
Utstyr
Hver gjest får låne nødvendig utstyr for aktivitetene. Vi har nok utstyr til alle slik at vi får
kontrollert at alle har fått utstyret korrekt på seg før aktivitetene starter. Gjester som tar
av seg eller endrer på utdelt utstyr underveis, må selv sørge for at en instruktør får
kontrollert at utstyret fortsatt sitter korrekt på. Deltakeren er selv ansvarlig for at
utstyret blir levert komplett tilbake når arrangementet er avsluttet. Hvis noen må gå
tidligere, må dette informeres om ved ankomst, slik at vi får avtalt tilbakelevering av
utstyret. Gjestene kan bli gjort økonomisk ansvarlig for tap eller skade på utstyr som
skyldes uaktsom eller forsettelig opptreden av deltakere.
Tid
Vi møter dere inne på Base Camp (hvis ikke annet er avtalt). Bruk parkeringsplassen på
Rica Havna og dere bør beregne 15 minutter på spaserturen inn til Base Camp. Det er
ikke anledning til å kjøre egen bil inn. Hvis du ikke møter opp /eller kommer etter
aktiviteten har startet, har vi ikke anledning til å avbryte arrangement for å gå igjennom
utstyr og sikkerhetsrutiner på nytt. Dette gir heller ingen rett til refusjon av innbetalt
beløp.
Via Ferrata
For deg som skal delta på Via Ferrata klatring vil vi forsøke å hjelpe deg slik at du skal få
en fantastisk tur. Alle som vil, greier å gjennomføre turen. Men hvis du ikke trives med
luftige rappelleringer vil instruktøren vise deg alternative stier og du kan kutte ut de
luftigste deler av ruta, slik at ikke resten av gruppa blir forsinket.
Klær og vær
Aktivitetene kan gjennomføres i all slags vær. Kle deg etter været. Ta på deg sko som
sitter godt på beina og tøy som er behagelig å bevege seg med. Ta gjerne med en liten
sekk til ekstra tøy, fotoapparat, niste og drikke.
****************************************************************************************************************
Jeg/vi har lest det ovenstående, og forstått egenerklæringens innhold. Jeg/vi er
innforstått med at dersom jeg/vi bryter sikkerhetsreglene kan det få alvorlige
konsekvenser. Generell bruk av høydeaktiviteter kan medføre risiko og som i verste fall
kan medføre skade eller død. Jeg/vi bekrefter at jeg/vi ikke har (eller har hatt)
sykdommer som kan fremkalle akutte anfall. Jeg/vi bekrefter også at jeg /vi ikke er
påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arrangementet.
Dato:___________________
Gruppen har et felles skjema_____ eller alle fyller ut et eget______
Navn/ (blokkbokstaver)______________________________________________
_____________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Telefon _________________________ Underskrift____________________________

