
LIETOŠANAS NOTEIKUMU

BATUTU PARKS

apliecinājums
Aizpilda viens no vecākiem vai aizbildnis par 
personu, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu

Vārds, uzvārds:

Telefona numurs:

Vārds, uzvārds:

Dzimšanas datums (DDMMGG):

Vārds, uzvārds:

Dzimšanas datums (DDMMGG):

Vārds, uzvārds:

Dzimšanas datums (DDMMGG):

Vecāka / aizbildņa:

Es esmu vecāks vai aizbildnis bērniem, kuri minēti zemāk:

Parakstot šo lietošanas noteikumu apliecinājumu, es apliecinu un piekrītu batutu parka 
“Tarzāns” iekšējās kārtības noteikumiem:

1. Parakstot šo dokumentu, es apliecinu, ka gadījumā, ja 
es neesmu bērna (-u) vecāks vai aizbildnis, bērna (-u) 
vecāks (-i) vai aizbildnis (-ņi) mani ir pilnvarojoši parakstīt 
šo lietošanas noteikumu apliecinājumu. 

2. Es apliecinu, ka es esmu iepazinies ar batuta parka 
iekšējās kārtības noteikumiem un piekrītu ievērot tos. Es 
parūpēšos, ka iekšējās kārtības noteikumi tiks izskaidroti 
bērnam (-iem). Es uzņemos visus riskus, kas ir saistīti ar 
šo noteikumu ievērošanu un potenciālo traumu/ 
zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas 
gadījumā.

3. Es un mans bērns (-i) esam informētu, ka batutu parka 
lietošanas noteikumi ir pieejami mājas lapā 
www.tarzans.lv, kā arī tie tika iedoti man izlasīšanai kā 
daļa no atrunas apliecinājuma.

4. Es un mans bērns (-i) piekrītam lietot batutus uzmanīgi 
un atbildīgi. Es un mans bērns (-i) saprotam, ka tas var būt 
bīstami mūsu un citu veselībai.

5. Es apliecinu un piekrītu, ka šāda veida aktivitāte prasa 
mērena līmeņa fizisko sagatavotību. Es apliecinu, ka man  
nav tādu veselības traucējumu, no kuriem es vai kāds cits 
no bērniem cieš, lai lēkāšana pa batutiem nebūtu atļauta 
un tā varētu nodarīt kaitējumu man vai citiem. Es apzinos 
savas fiziskās sagatavotības spējas un uzņemos 
atbildību par visu, kas var notikt ar mani (veselības 
jautājumos).

6. Ja es būšu iesaistīts nelaimes gadījumā, kurā esmu 
iesaistīts es vai kāds no bērniem, es apliecinu un piekrītu, 
ka batutu parks “Tarzāns” nenes atbildību par jebkādiem 
tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, bojājumiem vai 
savainojumiem, kuri būs radušies manas vai mana bērna 
(-u) vainas un/vai darbības/bezdarbības dēļ saistībā ar 
piedalīšanos aktivitātē.

7. Īpašnieks ir atbildīgs par drošu un normatīviem aktiem 
atbilstošu pakalpojumu.

Es esmu vismaz 18 gadus vecs un es esmu izlasījis un piekrītu noteikumiem augstāk minētajā 
Lietošanas noteikumu apliecinājumā. Es piekrītu ievērot noteikumus.

Es apstiprinu, ka manis sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

(Vārds, uzvārds, paraksts) (Datums)

IETEIKUMS! Lēkājot pa batutiem nēsājiet zeķes ar gumijotu zoli. Šāda veida zeķes 
dod stabilitāti uz batuta un samazina varbūtību traumēt potīti.

1.   Katram batuta parka apmeklētājam, kurš lēkā ‘’Tarzāna’’  
    batutu parkā, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta          
    lietošanas noteikumu apliecinājums.
2.   Apmeklētājiem, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu,      
    lietošanas noteikumu apliecinājumu paraksta vecāks vai  
    aizbildnis.
3.   Apmeklētājiem, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu, ir    
    jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt       
    pieskatītām.
4.   Bērni, kuri nav sasnieguši 5 gadu vecumu, nedrīkst vieni  
    paši atrasties batutu zonā. Pilngadīga vecāka vai        
    aizbildņa uzraudzība ir obligāta.
5.   Apmeklētāji alkohola vai narkotisko vielu ietekmē        
    nedrīkst atrasties ‘’Tarzāna’’ batutu parkā.
6.   Apmeklētāji nedrīkst gulēt vai sēdēt uz batutiem.        
    Atpūtas nepieciešamības gadījumā, batutu zona         
    jāpamet.
7.   Apmeklētāji nedrīkst rāpties vai karāties basketbolu      
    grozos.
8.   Skriešana, grūstīšanās un jebkāda veida spēles –  
    batutu parkā ir stingri aizliegtas.

9.   Lēkājiet un piezemējaties uz divām kājām. Nekad        
    nepiezemējaties uz galvas.
10.  Uz viena batuta  vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena    
    persona.
11.  Uz batutiem nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm,     
    apģērbu kniedēm, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem       
    priekšmetiem.
12.  Uz batutiem var atrasties zeķēs (apavi nav        
    atļauti), atrašanās ar basām kājām uz batuta ir    
    aizliegta.
13.   Batutu parkā nav atļauts ienest ēdienus un dzērienus.
14.  Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kuri ir pāri Jūsu         
    personīgajām spējām. Tas ir bīstami!
15.  ‘’Tarzāna’’ batutu parka instruktoram  ir tiesības un       
    pienākums Jūs izraidīt no ‘’Tarzāna batutu parka bez     
    iespējas nākt atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti       
    drošības noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek        
    pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība    
    un drošība).
16.  Lecot no viena batuta uz otru, vispirms pārliecinieties    
    vai jūs nesaskaraties ar ar citu apmeklētāju.


