- HopHans.dk ApS – Garanti for en sjov fornemmelse i maven! -

Tjekliste om ansvarligt opsyn!
Ved levering af forlystelser, hvor HopHans.dk ApS CVR.: 33 58 16 02 ikke forestår
opsynet er det ansvarlige opsynspersonale blevet oplyst følgende:






















Ingen fodtøj og/eller mad- og drikkevarer må medbringes i de oppustelige aktiviteter.
Samtlige forlystelser skal være under konstant opsyn i hele opstillingsperioden!
At alle blæsere er forsynet med en returklap og at alle blæsere kører uden problemer, hvilket bl.a. vil sige, at
man sikrer alle studser er korrekt monteret.
At alle blæsere skal køre i hele opstillingsperioden.
At alle blæsere regelmæssigt efterses og sikres både korrekt position men også at de kører optimalt.
Ingen må kravle, sidde, stå eller hoppe på siderne af aktiviteterne. Hverken inde eller ude på aktiviteterne.
Rutsjebanerne må kun bruges ved, at man går op af trapperne og straks rutsjer ned. Det er kun tilladt at
rutsje ned i siddende stilling med front mod nedfarten. Der må maksimalt opholde sig 6 personer på én
rutsjebane af gangen!
Alle fortøjninger, reb, pløkker og tov gennemgås regelmæssigt og i hele opstillingsperioden.
Børn og voksne må ikke opholde sig/lege bagved forlystelserne af risiko for driftsproblemer i tilfælde af, at
en person falder/trækker i en ledning eller vælter en blæser. Dette medfører blæserstop og forlystelsen
falder herved sammen.
Samtlige for puder på forlystelserne må kun anvendes til op- og nedstigning – ikke til hop og/eller leg.
Samtlige oppustelige forlystelser skal minutiøst, en af gangen, gennemgås og findes tomme for brugere før
strømmen til de respektive blæsere afbrydes.
Det er IKKE tilladt at have funktion som opsynsperson med mindre man er fyldt 18 år.
Opsynspersonalet er tydeligt blevet oplyst, at der på samtlige forlystelser tydeligt er påskrevet hvor mange
brugere der må være på de respektive forlystelser.
Lejer er af HopHans.dk ApS blevet gjort bekendt med, at det er lejers ansvar, at få søgt om tilladelse hos
politiet til opstilling af forlystelserne. Ligesom HopHans.dk ApS har informeret om at godkendelser, kopi af
forsikringspapirer og godkendte synsbøger altid skal være tilgængelige under arrangementer og skal
forevises mod forlangende.
Lejer bekender ved underskrift samtidig, at de har gennemlæst tjeklistens punkter og at de føler sig
tilstrækkelig rustet til at føre et ansvarligt opsyn for samtlige forlystelser i hele lejeperioden.
Når HopHans.dk ApS forlader opstillingsstedet, erkender lejer med nedenståenden underskrift, at have
modtaget ”Tjekliste om ansvarligt opsyn” og lejer er bekendt med og har forstået, at HopHans.dk ApS i
enhver henseende er helt uden ansvar for skader og erstatning i forbindelse med aktiviteternes anvendelse.
Lejer påtager sig det fulde ansvar og eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med aktiviteternes
anvendelse.
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