Ansvar skjema ved skade under organisert og selvstendig lek i anlegget
Barn som utfolder seg i fysisk aktivitet vil kunne falle og slå seg med jevne
mellomrom. Mindre forbigående skader som skrubbsår, kul i panna og forstuelser er
noe vi som foreldre og voksne må tolerere som et resultat av egenorganisert lek og
læring. Likevel skal man ikke ta lett på farene i forbindelse med barn og unges
vurdering av risiko, eget mestringsnivå og toleranseterskel for å utvikle seg å ta
sjanser. Noen går forsiktig frem og lærer seg nye triks skritt for skritt, Andre kan ta
større utfordringer helt uten å ha etablert ferdighetene som skal til for å mestre
skateboard, sparkesykkel eller bmx i anlegget.
RIPPIT actionsportsenter har åpnet en svært raskt og for mange krevende flow-bowl
med forventing til at brukerne innehar en viss erfaring og forståelse for kjøreretning
og bruk. Det er derfor nødvendig med tilstedeværelse av en voksen når de yngste
eller uerfarne skal bedrive egenorganisert aktivitet i senteret. Vi vil derfor arrangere
egne dager og tider for nybegynnere med bmx, sparkesykkel og skateboard.
Vi forbeholder oss rett til å begrense tilgangen eller å ta barn ut av aktivitet om det er
av hensyn til egen eller andres sikkerhet.
Barn under 10 år kreves følge av en voksen og det er krav til bruk av hjelm.
Vi anbefaler deg som forelder med uerfarne barn og unge til å delta på et av våre
TRY IT introduksjonskurs med 30 minutter innføring i anleggets kjøreregler, råd og
grunnleggende opplæring av våre erfarne veiledere.

Med denne viten vil vi at du signerer på at du / ditt barn deltar på eget ansvar under
aktivitet i senteret.
Dato__________
Navn på deltaker: ______________________________ Alder:

_______

Navn på foresatte: ______________________________ Telefon:________

Kontakt oss på epost actionsport@rippit.org eller telefon 414 00 022

Åpningstider hverdager klokken 1600 – 2100 helg fra klokken 1200 – 1800

