KERETIN TORNIN HAASTE

Matkakumpu Oy

Järjestäjän antamat turvallisuusohjeet nousuun Keretin torniin

- Keretin torniin noustaan jyrkkiä portaita pitkin tornin huipulle. Portaita on 338. Tornin huipun
korkeus yli 90 metriä. Nousu on fyysisesti raskas.

- Tornin rappusissa liikuttaessa kahdensuuntainen ja ohittava liikkuminen kielletty, yhdellä porrasvälillä saa liikkua vain yksi henkilö kerrallaan. Henkilökunta ohjaa rappusissa liikkujia.

- Otathan huomioon, että kyseessä on suojeltu kohde. Rakenteiden ja esineiden kaikenlainen
vahingoittaminen on kielletty.

- Tornissa liikutaan enimmäkseen portaita pitkin. Portaat ovat metalliset ”ritilät”, joten noustaessa niiden läpi näkee alaspäin. Huomioithan tämän jo etukäteen, mikäli kärsit korkean paikan
kammosta.

- Arvioi tarkasti omat mahdollisuutesi osallistua vierailuun tornissa: Huomioi terveydentilasi! Sairaudet, mm. verenpaine- ja sydänsairaudet ja liikuntarajoitteet estävät torniin kiipeämisen.

- Alkoholin, huumaavien lääkeaineiden yms. vaikutuksen alaisena osallistuminen kielletty.

- Varaudu jalkineilla, jotka ovat kiipeämiseen sopivat sekä varaa mukaan luistamattomat käsineet
(esim. näppylähanskat). Järjestäjä varaa asiakkaiden käyttöön suojakypärät (desinfioidaan ennen
nousua)

- Osallistuja sitoutuu noudattamaan järjestäjän antamia ohjeita.

- Mikäli järjestäjä ei ole vakuuttunut osallistujan mahdollisuuksista selviytyä torniin noususta,
nousu voidaan evätä.
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Matkakumpu Oy

OSALLISTUJAN SUOSTUMUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN VASTUUVAPAUTUKSELLE

Nimi:

Osoite:

Puh:

Lähin omainen ja puh:

Osallistuminen opastettuun nousuun Keretin tornissa, edellyttää, että osallistuja palauttaa tämän
lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna ennen tapahtuman alkamista.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen vakuutan tutustuneeni turvallisuusohjeisiin ja tiedostavani
vierailuun liittyvät riskit ja mahdolliset vaaratilanteet, sekä osallistujan omavastuun järjestetyn
vierailun aikana. Näin vapautan tapahtumanjärjestäjät kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti
sattuvista niin fyysisistä ja henkisistä kuin aineellisistakin vahingoista. Sitoudun noudattamaan
järjestäjän antamia ohjeita.

Aika ja paikka: ________________________________

Allekirjoitus: __________________________________

Nimenselvennys: ______________________________

Muuta huomioitavaa: ___________________________________________________________
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ALLE 18-VUOTIAAN OSALLISTUJAN HUOLTAJAN SUOSTUMUS TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN
VASTUUVAPAUTUKSELLE

Alaikäisen osallistujan tiedot

Nimi:

Osoite:

Puh:

Lähin omainen ja puh:
Edellisten ehtojen mukaisesti vakuutan tiedostavani riskit huollettavani puolesta, sekä vastaan
hänen turvallisuudestaan järjestetyn vierailun aikana. Allekirjoittamalla tämän kohdan vapautan
tapahtuman järjestäjän kaikesta vastuusta huollettavalleni mahdollisesti sattuvista niin fyysisistä ja
henkisistä kuin aineellisistakin vahingoista. Sitoudun noudattamaan järjestäjän antamia ohjeita.

Aika ja paikka: ________________________________

Allekirjoitus: __________________________________

Nimenselvennys: ______________________________

Muuta huomioitavaa: ___________________________________________________________
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