SÄKERHET
VI JOBBAR HÅRT FÖR ATT GÖRA YOUMP TILL EN LIKA SÄKER SOM ROLIG PARK!
VÅRA ATTRAKTIONER ÄR UTFORMADE MED SÄKERHETEN I FOKUS OCH I
PARKEN FINNS INSTRUKTÖRER MED GRUNDLIG UTBILDNING.

VI BER VÅRA GÄSTER ATT TÄNKA PÅ FÖLJANDE:
SÄKERHETSVIDEO

VISA HÄNSYN

Alla som hoppar måste först närvara
under säkerhetsgenomgången som
innefattar både muntlig
information samt visning av vår
säkerhetsvideo.

Visa hänsyn till varandra och meddela
personalen omedelbart om en skada
skulle uppstå.

FÖLJ VÅRA REGLER

VUXENANSVAR

Vi har skyltar med regler uppsatta
runt om i parken, följ dessa!

Du som vuxen är ansvarig för
säkerheten för medföljande
minderåriga. Se våra allmänna
villkor för ytterligare information:
www.yoump.se/allmannavillkor

BARN & UNGDOM 0-10 ÅR

VEM FÅR HOPPA?

Barn under 10 år får endast hoppa i
sällskap av vuxen och får ej lämnas
på egen hand i parken. Barn under
6 år besöker parken lämpligast på
vardagar. Medföljande vuxen behöver
inte betala om denne endast vill följa
med in i parken för att övervaka sitt/
sina barn.

Hoppa inte om du är gravid eller om du
har någon form av hälsobegränsning
eller på annat sätt nedsatt
allmäntillstånd. Vi är en drog- och
alkoholfri park och tillåter inte att man
hoppar påverkad av någon form av
rusningsmedel.

LÖSA FÖREMÅL/SMYCKEN

YOUMP-STRUMPOR

Piercings eller örhängen måste tejpas
eller tas av under hopptiden. Vi har
skåp på plats i parken, lås finns att
köpa i receptionen. Inga vassa föremål
så som t.ex. nycklar får bäras under
hopptiden. Töm eventuella fickor!

Alla som hoppar måste ha våra
specialdesignade Yoump-strumpor
framtagna för att ge ett ordentligt och
säkert grepp på våra attraktioner.

Vi är mycket stolta över vår personal. Varje anställd är mån om din och alla andras säkerhet här i parken.
Våra anställda har genomgått utbildning innefattande säkerhet, hjärt- och lungräddning (HLR) och akuta säkerhetsövningar.
I LIKHET MED ANDRA SPORTER KAN TRAMOLINHOPPNING VARA FARLIGT. JÄMFÖR MAN SKADEFREKVENSEN I TRAMPOLINPARKER MED
SKADOR SOM SKETT INOM ANDRA SPORTER SÅ SOM T.EX. FOTBOLL, SIMNING OCH CYKLING SÅ ÄR DEN BETYDLIGT LÄGRE.
VI HAR SATT SÄKERHETEN FÖRST GÄLLANDE PARKENS KONSTRUKTION, FUNKTION, TRAMPOLINDIMENSIONERING OCH PERSONAL.
HOPPA LUGNT, GÖR BARA SÅDANA ÖVNINGAR SOM DU VET ATT DU KLARAR AV OCH FRÅGA VÅR PERSONAL OM DU VILL TESTA NÅGOT NYTT!

