
Haapsalu Seikluspark OÜ (Haapsalu Seikluspark) TEENUSTE KASUTAMISE 
TINGIMUSED: 

 

 
Käesolevaga kinnitab .............................................................................................................................. (alaealise lapsevanem või hooldaja), 

 
sünniaeg ..................................., telefon ........................................... , oma allkirjaga, et ta on Tingimused läbi lugenud, nendest täielikult aru 

 
saanud, Tingimustega nõus ja teadlik Seikluspargi olemusest ja selle kasutamisega seotud võimalikest ohtudest ning annab käesolevaga 

oma nõusoleku selle kohta, et tema tütar/poeg/hooldatav .......................................................................... (tütre/poja/hooldatava nimi), 

sünniaeg .................................. , kasutab Seiklusrada ilma lapsevanema/hooldaja järelvalveta. 

 

 
........................................................................................................................ 

Kuupäev 

 

........................................................................................................................ 

Lapsevanema/hooldaja allkiri 

 

 
 

 
1. Käesolevate seikluspargi (edaspidi: seikluspark) kasutamise tingimustega (edaspidi: tingimused) määratakse kindlaks seikluspargi 

haldaja Haapsalu Seikluspark OÜ (registrikood: 14814491) ja seikluspargi külastaja (edaspidi: klient) õigused, kohustused ja 

seikluspargi seiklusradade (edaspidi: seiklusrada) kasutamisega kaasnev vastutus kliendile. 

2. Tingimusi kohaldatakse kõikide klientide suhtes, kes kasutavad seiklusrada. 

3. Seiklusraja kasutamisel on klient kohustatud järgima kõiki nõudeid (edaspidi: nõuded) ja tingimusi, Haapsalu Seikluspark OÜ 

töötajate täiendavaid instruktsioone ja korraldusi ning juhiseid ja märgistusi seiklusrajal. 

4. Klient kohustub tasuma seiklusraja kasutamise eest enne seiklusraja kasutamist Haapsalu Seikluspark OÜ kehtiva hinnakirja 
järgi. 

5. Klient on teadlik, et seikluspargi kasutamine võib kahjustada kliendi riideid ja kaasasolevaid esemeid ning võib olla ohtlik elule 

ja tervisele, kui klient ei järgi täpselt kõiki ohutus- ja turvanõudeid, Haapsalu Seikluspark OÜ töötajate juhiseid ja tingimustes 

sätestatud nõudeid. Klient kasutab seiklusparki omal riisikol (vastutusel) ja Haapsalu Seikluspark OÜ ei vastuta nõuete eiramise 

tõttu kliendile tekkinud võimalike kahjude eest (sh kahjud varale ja tervisele), kui klient on nõudeid rikkunud tahtlikult, süüliselt või 

raske hooletuse tõttu. 

6. Haapsalu Seikluspark OÜ ei vastuta kliendi riiete jm esemete kaotsimineku, kahjustumise ja hävimise eest. 

7. Klient ei tohi seiklusrada kasutada enne, kui ta on saanud Haapsalu Seikluspark OÜ töötajalt instruktsioonid ja turvavarustuse 

seiklusraja ohutuks kasutamiseks. Klient peab enne seiklusraja kasutamist veenduma, et valitud seiklusrada vastab tema füüsilistele 

võimetele, tervislikule seisundile ja oskustele. 

8. Seiklusraja kasutamine turvatrossile kinnitamata turvavarustuseta on keelatud. See on ohtlik elule ja tervisele. 

9. Seiklusrada on keelatud kasutada alkoholi, narkootilise ja/või psühhotroopse aine tarvitamisest tekkinud joobeseisundis ning tarvitada 

nimetatud aineid seikluspargis. Seikluspargi territooriumil on keelatud teha tuld ja seiklusrajal suitsetada. 

10. Turvavarustust on keelatud edasi anda teisele isikule. Pärast radade läbimist (pärast lastepargi kasutamist) tuleb turvavarustus 

tagastada kohe Haapsalu Seikluspark OÜ -le. Klient on kohustatud kasutama seiklusrada ja turvavarustust hoolikalt ja neid 

mitte lõhkuma ega muul viisil kahjustama. Klient on kohustatud hüvitama Haapsalu Seikluspark OÜ -le kõik kahjud, mis on 

tekitatud seiklusrajale ja/või turvavarustusele kliendi hooletu või tahtliku käitumise tõttu. 

11. Haapsalu Seikluspark OÜ töötajal on õigus klient viivitamata seiklusrajalt ära kutsuda, juhul kui klient rikub nõudeid ja/või 

tingimusi, ei täida Haapsalu Seikluspark OÜ töötaja korraldusi või kui seiklusraja kasutamine ei ole Haapsalu Seikluspark OÜ 

töötaja arvates enam turvaline. Kui kliendi enesetunne halveneb või ilmastikutingimused muutuvad, mistõttu pole seiklusraja 

kasutamine enam turvaline, peab klient seiklusrajalt kohe lahkuma, järgides ohutusreegleid. 

12. Seiklusraja kasutamise eest Haapsalu Seikluspark OÜ -le makstud tasu tagastatakse kliendile ainult juhul, kui seiklusraja 

kasutamine ei ole võimalik Haapsalu Seikluspark OÜ-st tuleneva asjaolu tõttu. Punktis 11 nimetatud tingimuste korral makstud 

tasu kliendile ei tagastata. 

 

MEELESPEA Haapsalu Seikluspark OÜ TEENUSTE KASUTAJALE: SEIKLUSRAJA 
OHUTUS 
 

 
• Seikluspargi kliente võtab vastu väljaõpetatud personal (instruktorid). 

• Teenuse pakkumisel kasutatakse sobilikku ja nõuetele vastavat turvavarustust. 

• Lapsi ja noorukeid instrueeritakse neile arusaadaval viisil. 

• Instruktaaži käigus tutvustatakse seiklusraja kasutamise reegleid ehk selgitatakse ja näidatakse samm-sammult, kuidas seiklusrada 

ohutult läbida. 

• Kõikidel klientidel on kohustuslik läbida õpperada, kus instruktor jälgib, kas klient on ohutusreeglitest aru saanud. 

• Instruktor viibib pidevalt nägemisulatuses või kuuldekauguses ning vajaduse korral abistab klienti maapinnalt või puu otsas. 

 

 

 

 

.......................................................................................................................... 

Haapsalu Seikluspark OÜ poolt volitatud isik (allkiri) 

 

........................... 

Kuupäev 

 

........................... 

Kellaaeg 

 

........................... 

Inimeste arv 

 

........................... 

Summa 


