
 
 

Egenerklæringsskjema 
1. Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar i FløyenKids ziplinepark 

• Det er forbudt å bruke parken uten sikkerhetsopplæring av kvalifisert personell. 
 

2. Du har ansvar for din egen og ditt barns sikkerhet underveis i løypen 
• Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatte for å delta. 
• Personer under 140 cm kan ikke bruke FløyenKids ziplinepark 

 
3. Sikringsutstyr: 

• Alle får utdelt hjelm, klatresele, trinse, samt click-it sikkerhetssystem. 
• Click-it sikringssystem er et magnetisk sikkerhetssystem som brukes slik at gjestene ALLTID er sikret med 

EN karabin. 
• Når en er i bevegelse i løypen skal en alltid være sikret med to karabiner i tillegg til trinsen som sklir på 

wiren. 
• Om en tar av seg selen eller trenger hjelp til justering av utstyret, ta kontakt med personalet. Alle 

instruktørene har GRØNN hjelm og oransje/grå klær med Fløyen logo på. 
• Selen skal til enhver tid sitte stramt. 

 
4. Underveis i løypen: 

• Beveg deg rolig og kontrollert 
• Det er kun lov med en person i hvert tre. 
• Pass på at det ikke er andre i zip-linen før du kjører. 
• Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse. 
• Når du kommer til den oransje matten foran plattformen- bruk taustigen for å klatre opp til plattformen. 

Ta av den ene karabinen og sikre deg enten i sikkerhetslinen rundt treet eller fest karabinen direkte over 
på neste wire. 

• Pass på å sikre deg med karabinen/trinsen når du forlater zip-linen 
• Maksimal vekt for deltakere er 110kg 

 
5. Adgang til FløyenKids ziplinepark er ikke tillat for: 

• Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler 
• Personer som tilfredstiller kravet om egenferdighet etter endt opplæring 
• Personer under høydekravet 
• Gravide personer 

 
6. Adgang til FløyenKids ziplinepark  ikke anbefalt for: 

• Personer med rygg og nakkeplager 
• Personer med hjerte og lungesykdommer 

Barnets navn                                                                                 Foresattes navn 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

E- POST____________________________________________ 
 
TELEFON_________________________________STED/ DATO__________________________________ 

• Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for FløyenKids ziplinepark hos Fløibanen AS.  Aktiviteten 
kan medføre risiko og i verste fall død. Jeg er også inneforstått med at jeg kan bli bortvist uten refusjon om jeg 
ikke følger sikkerhetsreglene. 

• Jeg er inneforstått med at klatring kan være en fysisk krevende aktivitet. 


