
  

Seikkailun pelisäännöt  
1. Turvallisen, mukavan ja reilun seikkailun takaamiseksi sitoudun noudattamaan kaikkia 

puiston ohjaajien antamia neuvoja, kehotuksia ja käskyjä.  
2. Puiston ohjaajan tarkistettua ja hyväksyttyä varusteeni oikein puetuiksi, pidän varusteet 

päälläni koko seikkailun ajan.  
3. Lähden radoille vasta, kun varusteeni on tarkastettu ja harjoittelurata on hyväksytysti 

suoritettu sekä olen saanut ohjaajalta luvan lähteä seikkailemaan.  
4. Kunnioitan muita seikkailijoita häiritsemättä heidän suorituksiaan.  
5. Ohitustilanteissa olen kohtelias ja kysyn lupaa ohittamiseen.  
6. Huolehdin omalta osaltani varusteista ja puiston rakenteista vahingoittamatta niitä 

tahallisesti.   
7. Ilmoitan näkemistäni epäkohdista puiston työntekijöille.  
8. Seikkaillessani huolehdin, että olen aina kytkettynä turvavaijeriin vähintään toisella 

karabiinilla yrittämättä irrottaa niitä yhtä aikaa.  
9. Sitoudun noudattamaan puiston radoilla olevia ohjeita ja opasteita sekä kuormitus- ja 

henkilömäärärajoitteita. 
10. Tiedostan, että seikkaileminen luonnossa ja puissa saattaa aiheuttaa mm. vaatteiden 

likaantumista (pihka) ja ihon naarmuja/mustelmia. Ymmärrän tämän ja hyväksyn, että 
seikkailupuisto ei vastaa näistä.  

11. Vastuullisena seikkailijana, en jätä mitään esineitä radoille tai heitä alas radoilta. 
Ilmoitan henkilökunnalle kaikista radoille kuulumattomista tavaroista tai esineistä. 

12. Seikkailijana tunnistan oman suorituskykyni rajat ottamatta turhia riskejä ja turhia 
liiallisia haasteita. Tiedostan terveydentilani aiheuttamat rajoitukset ja ilmoitan niistä 
henkilökunnalle, mikäli arvelen niiden aiheuttavan riskin seikkailutilanteessa.  

13. Reilun ja turvallisen seikkailun takaamiseksi en seikkaile päihtyneenä tai 
huumausaineiden sekä niihin luokiteltavien aineiden alaisena. Kyseisten aineiden 
tuominen puiston alueelle on kielletty.  

14. Seikkailen vastuullisesti tiedostaen, että sääntöjen vastainen toiminta saattaa vaarantaa 
minun ja muiden turvallisuuden.  

15. Seikkailupuistolla on vastuuvakuutus, mutta jokainen seikkailija huolehtii omasta vapaa-
ajan tapaturmavakuutuksesta.  

16. Seikkailijan vaadittu minimipituus on 130cm. 
17.  Alle 10-vuotiaat lapset pääsevät seikkailemaan vain aikuisen seurassa. Aikuisen on oltava 

lasten mukana radoilla.10-14 vuotiaat lapset voivat seikkailla omatoimisesti vastuullisen 
aikuisen valvoessa maasta käsin.15-17 vuotiaat voivat seikkailla omatoimisesti ilman 
aikuisen valvontaa, mutta he tarvitsevat huoltajan hyväksynnän ja allekirjoituksen 
pelisäännöt lomakkeeseen. 

18.  Käy WC:ssä ennen valjaiden päälle pukemista. Valjaita ei saa riisua seikkailun aikana 
eikä ne päällä saa tehdä tarpeita. 

19.  Valjaat päällä tupakointi on ehdottomasti kielletty.  
20.  Standardin määrittelemä painorajoitus seikkailuradoilla on 120kg. 
21.  Seikkailu luonnossa asettaa toiminnalle rajoitteita, joiden johdosta puisto voidaan 

joutua sulkemaan joko kokonaan tai osittain. Ostettuja lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta 
takaisin. 

22. Osallistun seikkailuun täysin vapaaehtoisesti ja omasta halustani. Olen ymmärtänyt 
säännöt ja seikkailuun liittyvät riskit sekä kunnioitan ja sitoudun noudattamaan niitä 
itseni ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.  



Olen lukenut ja hyväksyn Seikkailupuisto Leppiksen        
reilun seikkailun säännöt ja ohjeet.  

Nimi: ___________________________________________ 

Paikka ja pvm:____________________________________ 

Allekirjoitus: _____________________________________ 

         

Kanssani seikkailevat huollettavani hyväksyvät myös 
seikkailun ohjeet ja säännöt sekä annan heille luvan osallistua 
seikkailuun.  

Nimi: ______________________________ 

Syntymäaika: _______________________      

  

Nimi: ______________________________ 

Syntymäaika: _______________________     

  

  Nimi: ______________________________ 

Syntymäaika: _______________________  

Tiedostan, että seikkailupuistolla on oikeus ottaa kuvamateriaalia 
seikkailupuiston alueella markkinointi- ja informointi 
tarkoituksissa. Jos tämä ei minulle käy, ilmoitan siitä erikseen 
henkilökunnalle. 

  

Seikkailupuisto Leppis, Vokkolantie 1C  79100 Leppävirta, puh. 044-2978146


