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PERNOVA SKATEPARGI KASUTAMISE TINGIMUSED LAPSEVANEMALE

1. Pernova Skatepargi (edaspidi: keskus) kasutamise
tingimustega määratakse kindlaks keskuse haldaja Pernova
hariduskeskus (registrikood: 75000393) ja keskuse
külastaja (edaspidi: klient) õigused, kohustused ja vastutus
keskuse kasutamisel kliendi poolt.

2. Tingimused kohaldatakse kõikide klientide suhtes, kes
sisenevad  keskusesse.

3. Klient on teadlik, et pargi kasutamine võib kahjustada
kliendi riideid ja kaasas olevaid esemeid ning võib-olla
ohtlik kliendi elule ja tervisele. Ohu vähendamiseks
kohustub klient järgima täpselt kõiki keskuse töötajate
poolseid instruktsioone, sisekorra eeskirja ja tingimustes
sätestatud nõudeid (edaspidi nõuded). Keskuse kasutamine
toimub kliendi vastutusel ja keskus ei vastuta kliendile
tekkinud võimaliku kahju (sh kahju tervisele ja varale)
eest.

4. Klient on teadlik, et juhul kui ta tellib keskuse töötaja parki
instrueerima, on keskuse töötajal vaid juhendav roll,
mistõttu toimub ka nimetatud juhul keskuse pargi
kasutamine kliendi vastutusel.

5. Klient ei tohi parki kasutada enne kui ta on saanud keskuse
töötajalt vajalikud instruktsioonid ja ta kannab vajalikku
turvavarustust. Kliendil on võimalik kasutada isiklikku
turvavarustust või üürida seda tasu eest. Keskuselt laenatud
turvavarustust on lubatud kasutada ainult personaalselt ja
peale kasutamist tuleb turvavarustus tagastada keskuse
töötajale/administraatorile. Juhul kui klient eelistab
kasutada isiklikku turvavarustust, siis keskus ei vastuta
kliendi turvavarustuse nõuetele  vastavuse eest.

6. Klient kohustub olema keskuses tähelepanelik ja järgima
kõiki nõudeid, keskuse töötajate täiendavaid instruktsioone/
korraldusi sh sildid, juhised ja märgistused. Igasugune
nõuete eiramine ja ilma nõuetekohase turvavarustuseta
sõitmine pargis on eluohtlik!

7. Klient peab enne pargi kasutamist veenduma, et vastab
tema füüsilistele võimetele, tervislikule seisundile ja
oskustele. Loobuma pargi kasutamisest kui see
eelnimetatud asjaoludele ei vasta. Juhul kui kliendi
enesetunne halveneb ja pargi kasutamine või sellel
viibimine ei ole enam seetõttu turvaline, on ta kohustatud
pargist koheselt lahkuma. Juhul kui kliendile tundub mingil
muul põhjusel, et pargi kasutamine pole enam ohutu, siis on
kliendil kohustus koheselt pöörduda keskuse
instruktori/töötaja poole. Keskuse töötaja annab asjaolude
teatavaks saamisel kliendile täiendavad juhised pargi
ohutuks kasutamiseks või kinnituse, et pargi kasutamine on
ohutu.

8. Keskuse territooriumil on keelatud suitsetamine, tarbida
psühhoaktiivseid aineid ja külastada keskust joobeseisundis
(sh psühhoaktiivsed ainetest tingitud joove).

9. Keskuse töötajal on õigus mitte lubada pargi kasutamist
isikul, kelle seisund või võimed ei võimalda keskuse töötaja
arvates pargi ohutut kasutamist. Keskuse töötajal on õigus
klient koheselt pargist ära kutsuda, juhul kui klient rikub
nõudeid ja ei täida keskusi töötaja korraldusi.

10. Juhul kui klient märkab pargi ja turvavarustuse korras-
olekus puuduseid, siis ta kohustub koheselt teavitama
sellest keskuse töötajat.

11. Keskuse kasutamise eest kohustub klient tasuma vastavalt
keskuses kehtivale hinnakirjale. Klientidel on õigus keskust
kasutada ja pargis viibida kuni kokkulepitud kasutusaja
möödumiseni. Kokkulepitud kasutusaja ületamisel on klient
kohustatud tasuma täiendavalt vastavalt  hinnakirjale.

12. Keskuses on lubatud süüa ainult puhkealal (v.a. joogivesi).
13. Klient on kohustatud kasutama keskuse ruume ja turva-

varustust hoolikalt, neid mitte lõhkuma ega muul viisil
kahjustama. Vastasel juhul tuleb hüvitada Pernova
Skatepargile kogu kahju, mis on tekitatud ruumide ja/või
turvavarustuse kahjustamisega kliendi hooletu või tahtliku
käitumise tõttu.

14. Klient arvestab, et keskus ei taga kliendi ohutust ja ei
vastuta kliendi tervise kahjustamise või surma
põhjustamisega tekitatud kahju eest.

15. Keskus ei vastuta klientide riiete jm esemete kahjustamise,
kaotsimineku ja hävimisega tekitatud kahjude eest.

16. Sõiduki jätmine keskuse juures asuvasse parklasse ei ole
käsitletav sõiduki hoiulepingu sõlmimisena. Keskus ei
vastuta parklasse jäetud sõidukite ja nendes olevate esemete
hävimise, kaotsimineku (sh varguse) või kahjustumise eest.

17. Keskuse kasutamise eest makstud tasu tagastatakse
kliendile ainult juhul, kui keskuse kasutamine osutub
võimatuks keskusest tulenevate asjaolude tõttu. Muudel
juhtudel, sh kui klient loobub keskuse kasutamisest ja
punktis 9 nimetatud juhul, kliendi poolt makstud tasu ei
tagastata.

18. Klient kinnitab oma allkirjaga, et teda on teavitatud
asjaolust, et keskuses võidakse toimuvat filmida ja
filmitavat avalikustada ning keskuses asuvad nähtaval
kohal kaamerad. Kliendil on keelatud pildistada ja filmida
teisi isikuid ilma nende eelneva nõusolekuta ning
pildistatud ja filmitud teoseid avaldada, reprodutseerida,
kopeerida ja töödelda.

19. Kinnitan oma allkirjaga, et
- olen keskuse kasutamise tingimuste ja

sisekorraeeskirjadega  tutvunud;
- olen teadlik keskuse reeglitest, neid oma lapsele

selgitanud;
- arvestan keskuse kasutamisega kaasnevate ohtudega;
- annan oma nõusoleku selle kohta, et minu poeg/tütar

kasutab  keskust ilma lapsevanema järelvalveta.
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