
 

  

Vakuutus terveydentilasta ja vastuuvapautus 
 

Jos olet alle 18-vuotias, vanhempasi/huoltajasi pitää antaa sinulle lupa osallistua 
toimintaan allekirjoittamalla tämä asiakirja ja sopimusehdot.  

Vakuutan, että olen hyvässä fyysisessä kunnossa ja ettei minulla tietääkseni ole minkäänlaisia terveyteen 
liittyviä rajoitteita, jotka voisivat estää vapaalentotunnelissa lentämisen. Minulla ei ole sairauksia, joista olisin 
tietoinen, ja hallitsen itseni. Osallistun toimintaan omasta vapaasta tahdostani. Ymmärrän, että minun on 
luettava tämä asiakirja huolellisesti. Jos en täytä asiakirjan tarpeellisia osioita oikein, se on omalla vastuullani. 
Tarpeen tullen henkilökunnalta saa lisätietoja asiakirjasta. Lupaan noudattaa kaikki henkilökunnan minulle 
antamia ohjeita. Kysyn koulutuksessa kaikki tarvittavat kysymykset, ettei mikään asia jää minulle epäselväksi. 

Vakuutan, että minä en / huolettavani ei:  

- ole raskaana 
- ole alle 5-vuotias 
- kärsi selkä-, nivel- tai niskavammoista tai -sairauksista 
- kärsi olkapäävammasta (erityisesti aiemmat olkapään sijoiltaanmenot) 
- ole toipilas (toipumassa leikkauksesta, tapaturmasta, vaikeasta sairaudesta, kipsisidoksesta) 
- kärsi sydänvaivoista ja/tai käytä sydämentahdistinta  
- ole alkoholin / lääkkeiden / muiden tietoisuuteen vaikuttavien päihteiden vaikutuksen alaisena, ole 

väsynyt, henkisesti epävakaa tai holhouksen alaisena tai omaa asenneongelmia liittyen ohjeiden 
noudattamiseen. Ymmärrän, että henkilökunnalla on oikeus tehdä minulle puhallustesti ja jos 
kieltäydyn, en voi osallistua toimintaan.  

- paina yli 125 kg.  
Ymmärrän, että minun on noudatettava turvallisuussääntöjä aina, kun osallistun toimintaan.  

Ennen toimintaa on pakollista: 

- osallistua turvallisuuskoulutukseen ja käyttää Föönin tarjoamia turvavälineitä 
- seurata annettuja ohjeita tarkasti ja kysyä, jos jokin on epäselvää 
- pukeutua toimintaan sopiviin vaatteisiin ja kenkiin (nauhakengät, joissa ei ole metalliosia) ja 
- ottaa pois kaikki korut (sormukset, korvakorut, kaulakorut, rannekorut, kellot, lävistykset), tyhjentää 

taskut ja poistaa niistä kaikki irtotavarat, sitoa pitkät hiukset kiinni (mieluiten palmikoille) ja laittaa 
hiukset haalarin sisään.  

Ymmärrän, että kaikkia turvallisuusohjeita pitää noudattaa tarkasti. Jos minusta tuntuu, etten pysty 
suorittamaan annettuja tehtäviä turvallisesti, kerron ohjaajille välittömästi. Ymmärrän, että jos en noudata yllä 
mainittuja ehtoja, EN VOI OSALLISTUA LentoTehdas Oy:n tarjoamiin toimintoihin enkä ole oikeutettu 
korvaukseen. Olen vastuussa antamistani terveydentilaa koskevista tiedoista, jos annan vääriä tietoja. 

Riskit ja vakuutukset  

Vapaalentotunnelilennon aikana saattaa aiheutua seuraavia vammoja (lista ei ole täydellinen):  

- mustelmia, turvotusta, pieniä haavoja, ihon punoitusta tai ärsytystä  
- olkapään, polven, ranteen, sormen tai muun raajan sijoiltaanmeno  
- raajan murtuminen tai muu vamma  
- näkö-, kuulo- tai aivovamma  
- vaatteiden likaantuminen tai vahingoittuminen myös haalareiden alla  

Ymmärrän, että toiminnan luonteeseen liittyy onnettomuuden, vakavan loukkaantumisen, sairastumisen tai 
pahimmassa tapauksessa kuoleman vaara. Ymmärrän riskit ja siitä huolimatta haluan osallistua toimintaan. 
Ymmärrän, että urheilulajeja koskevien rajoitusten takia vakuutus ei välttämättä kata tämän urheilulajin aikana 
sattuvia vammoja. Olen itse vastuussa oman vakuutukseni voimassaolosta ja kattavuudesta. Tiedän, että 
Lentotehdas Oy ei ole erikseen vakuuttanut minua tällaista urheilua varten.  



 
 

Suostun siihen, että Lentotehdas Oy voi video- ja valokuvata toimintaani video- ja kamerajärjestelmillään. 
Kuvia/videoita ei myydä kolmansille osapuolille, mutta Lentotehdas Oy pidättää oikeuden käyttää kuvia ja 
videoita markkinoinnissaan ilman erillistä korvausta tai ilmoitusta.  

Allekirjoituksellani vapautan Lentotehdas Oy:n ja sen työntekijät kaikesta vastuusta mahdollisuuden 
onnettomuuden sattuessa (esim. sähkökatko), ellei onnettomuus ole yrityksen törkeän tuottamuksen tai 
huolimattomuuden seuraus. Liittyen yllä vakuuttamaani lisäksi vakuutan, että en haasta toiminnan järjestäjiä 
tai heidän edustajiaan rikos- tai siviilioikeuteen. Tämä koskee myös edunsaajiani ja perillisiäni. Lentotehdas Oy 
ei ole minulle korvausvelvollinen mistään mahdollisista vahingoista tai vammoista. Lentotehdas Oy:n toiminta 
sekä sopimusehdot noudattavat Suomen lakia. Kaikki mahdolliset riita-asiat sovitellaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. Kuluttajat/asiakkaat voivat myös viedä asiansa käsiteltäväksi kuluttajansuojalain mukaisesti.  

□ OLEN LUKENUT, YMMÄRTÄNYT JA HYVÄKSYNYT KAIKKI SÄÄNNÖT JA EHDOT  

□ Haluan sähköpostiini Föönin uutisia ja tarjouksia  

□ En halua liittyä Föönin postituslistalle  

Nimi isoin kirjaimin:  ____________________________ 

Syntymäpäivä:   ____________________________ 

Sähköposti:    ____________________________ 

Päiväys:     ____________________________ 

Allekirjoitus:    ____________________________ 

 

*************** 

 

Alle 18-vuotiaan vanhemman/huoltajan allekirjoitus, päivämäärä, paikka ja nimi isoin 
kirjaimin kirjoitettuna:  

 

_____________________________________________________ 


