Sikkerhetsregler
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Følgende regler gjelder for din og dit barns SIKKERHET når du oppholder deg i
vannparken:
•
•
•
•
•
•
•

Bruk kun vannlekene parken i perioden kl. 8-22!
Bruk ikke vannparken når det er mørkt eller når det er tordenvær.
Hopp ikke på andre objekter eller på andre mennesker i sjøen
Bruk vannlekene på en ansvarlig måte for å sikre både deg selv og andre mot skader.
Der er ikke badevakt og bruk av lekene skjer på eget og foreldres ansvar.
Fagerstrand Vel kan ikke gjøres ansvarlig for bruk eller skader.
Forsikre deg om at det
ikke er folk eller
objekter i vannet før du
hopper. Max 3 personer
på trampolinen og 8 på
tårnet

Ikke stup eller skli med
hodet først!

Ingen adgang til
vannparken om du har
drukket alkohol.

Som din sikkerhet ber vi
deg om å ikke bruke
vannlekene hvis du er
gravid.

IKKE stup eller svøm
under vannlekene

Det er ikke lov å
ha med seg noe utstyr
eller ekstra ting når du
skal oppholde deg i
vannparken.

Vannparken er
ikke tillatt for barn
under 6 år.

Det er ikke lov å ha
med mat og drikke
under lek i vannparken.

Røyking er forbudt!

Ingen adgang til
vannparken om du er
påvirket av narkotiske
stoffer.

Ta av deg klokker,
smykker, nøkler og
andre skarpegjenstander før du bruker Wibit
anlegget.

Vannparken er ikke
ansvarlig for noen
personlige eiendeler fra
brukere i eller utenfor
vannparken.

Du må være minst 110
cm høy for å bruke
vannparken.

Du MÅ kunne svømme!

Bruk av flytevest er
pliktig for barn ml. 6-12
år

Vi anbefaler at du
bruker solkrem før du
bruker vannlekene

Ved skade på eller andre problemer
med vannlekene
Kontakt styret@fagerstrandvel.no

Vannlekene har blitt satt opp på dugnadsarbeide fra Fagerstrand Vel og
med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og Familien Rosendahl
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