
Egenerklæring: 

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Rjukan Klatrepark. Jeg er inneforstått med at dersom jeg bryter 
sikkerhetsreglene kan ikke Rjukan Klatrepark holdes ansvarlig for konsekvensene. Bruk av høydeparken kan medføre 
risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også inneforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten 
refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut. 

Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene 
hos Rjukan Klatrepark, og er klar over at dersom barnet bryter sikkerhetsreglene kan ikke Rjukan Klatrepark holdes 
ansvarlig for konsekvensene. 

Regler i parken 

• Alle som klatrer må signere Egenerklæringsskjema. 

• Maksimal vekt i parken: 120 kg. 

• Barn fra 4 år kan klatre øvelsesløype alene med oppsyn av voksen og grønne løyper sammen med en voksen 
oppe i løypene. 

• Alle barn under 12 år skal følges av en voksen i løypene, maks 2-3 barn pr voksen. 

 
 

• Høydebegrensninger: 
o Barneløype: 3-6 år. 
o Øvelsesløype 1 og 2: Minimum høyde 100 cm. 
o Grønne og blå løyper (Aspirant): Minimum høyde 115 cm. 
o Rød løype (Sabotør): Minimum høyde 140 cm. 

 
NB! Man må ha gått både grønn og blå løype før den røde. Den grønne og blå er opplæring til den røde 
sabotørløypa der man utfører tungvannsaksjonen. 
 
 

• Maks 2 voksne og 1 barn pr plattform. 

• Maks 1 person på hvert element. 

 
 

• Berusede personer får ikke klatre. 

• Personer som ikke tar imot instruksjon, kan vises bort fra området. 

• Følgende personer frarådes å klatre i parken: 
o Gravide. 
o Personer med hjerte-/lungeproblemer. 
o Personer med nakke-, rygg- eller skulderskader. 
o Personer med andre alvorlige skader eller lidelser. 

 
 

• Ta gjerne med hunden, men husk hundepose og båndtvang. 

• Totalt forbud mot røking på hele området, røking kun på anvist området, dette på grunn av skogbrannfare. 

• Forbudt med bruk av åpen ild. Vi har griller som kan benyttes på området. 

• Ta hensyn til naturen, bruk merkede stier. 


