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Multilevels anläggning består av flera aktiviteter; Ziplines där du åker i hög hastighet hängande i en sele 
under en vajer. En av banorna kan också åkas med rullstol. 
Höghöjdsbanor där du klättrar fram på hög höjd genom olika hinder samt klätterträd där du för egen 
kraft klättrar upp till 10 meter högt. 
Samtliga aktiviteter har utvecklade säkerhetssystem som tar hand om inbromsningar och eventuella fall 
men trots säkerhetssystemen kan ryck och andra påfrestningar på kroppen uppstå.

Vi avråder följande personer att delta i aktiviteterna:
• Om du har rygg- eller nackproblem finns en risk att dessa försämras vid en händelse av fall eller 

när säkerhetssystemen fångar fall eller bromsar ner hastigheten. 
• Om du är gravid.

Om du har diabetes, epilepsi, hjärtproblem, allvarlig allergi el liknande som kan påverka dina möjligheter i 
aktiviteterna, upplys instruktören om detta innan start och vad instruktören kan behöva känna till för att 
hjälpa vid ett ev behov. Kryssa i berörd ruta nedan. 

 Inget av ovanstående berör mig/oss. 

 
Ovanstående berör mig och jag har upplyst instruktören.
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Följande intygas av mig:
• Jag har gått/kommer att gå igenom säkerhetsinstruktioner samt träna och bli godkänd i anläggningens 

övningsbana innan jag går vidare i aktiviteterna. (exkluderas om åkning endast sker i rullstols-ziplinen)
• Jag förstår att jag alltid måste följa instruktörens instruktioner.  
• Jag väger mellan 20-120kg vid utförandet av aktiviteten vilket inkluderar tillhandahållen säkerhetsutrustning på 

3 kg och inkluderar min rullstol som väger max 20kg. Jag förstår att jag av säkerhetsskäl inte får delta om jag 
vägs in för lätt eller för tung. Jag är införstådd med att jag kommer att vägas innan aktiviteten.

• Min personliga skyddsutrustning tas på och av på samma ställe. (Hanteras utrustningen oförsiktigt kan jag bli 
ersättningsskyldig upp till 5000 SEK) 

• Jag är inte påverkad av alkohol eller droger.
• Jag bär inte lösa föremål i aktiviteterna såsom mobiltelefon, nycklar etc. och bär heller inga smycken, halsband, 

klockor och liknande.
• Mitt långa hår är uppsatt och inga långa lösa kläder förekommer, tex sjalar och liknande. 
• Jag förstår att jag kan komma i kontakt med ytor som kan ge fläckar på hud, och kan förstöra kläder, skor och 

liknande. Detta kan t.ex. vara kåda från träd, smörjolja från konstruktionsdelar m.m. 
• Toaletten besöker jag utan sele. 
• Röker gör jag enbart utan sele och endast på grusområdet på parkeringen.
• Jag medger att multilevel får använda eventuella foton/videor på mig från anläggningen i marknadsföringssyfte. 
• Jag har delgett eventuella tillstånd till instruktören. (t.ex. diabetes, epilepsi, hjärtproblem etc) 
• Jag förstår att Instruktörerna har rätt att stoppa och avbryta aktiviteten om regler ej följs eller om det ej längre 

är säkert att fortsätta, tex. pga åskväder, extrem nederbörd, blåst eller annan orsak. 
Om någon deltagare är under 11 år så intygar jag även:

• Deltagare under 11 år har en myndig person med sig i aktiviteterna som ansvarar för sig/deltagarens säkerhet. 
• Jag som myndig person får ha ansvar för max 3 deltagare under 11 år. 

Jag godkänner som myndig person att tillåta deltagare mellan 12-17 år att delta. 
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