OMAVASTUTUSLEHT
Elamuskeskuse Tuuletorn ronimisseina sujuva ja turvalise korralduse eelduseks on kokkulepitud ja
kehtivad sisekorraeeskirjad, mis tagavad turvalise ja elamusterohke ajaveetmise ronimisseinal:
1. Ronija terviseseisund peab võimaldama ronimisega tegelemist. Kui kahtled, kas terviseseisund
võimaldab Sul ronida, palume konsulteerida arstiga.
2. Ronija on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab oma heaolu ja tervise eest.
Eridiagnooside puhul on ronija kohustatud teavitama sellest ronimisseina personali.
Elamuskeskus Tuuletorn ei vastuta ronimisel saadud terviserikete ega võimalike vigastuste eest
ning ei korva sellest tulenevaid kahjusid.
3. Alaealised peavad viibima ronimisseinal koos täiskasvanuga ja/või esitama oma seadusliku
esindaja nõusoleku iseseisvaks ronimiseks ronimisseintel (sh omama varasemat kogemust).
Ronimisalal on keelatud joosta ja mängida. Vigastuse oht ronimisseinalt kukkudes on suur!
Palun informeerige sellest oma lapsi!
4. Ronimissein on avatud ainult ronimisseina lahtiolekuajal, ronimisseina treenerite kehtestatud
kellaaegadel. Ronimisseinal ronimine Elamuskeskuse Tuuletorn personali loata on keelatud.
5. Ronija pääseb ronimisseinale, kui esitab ronimisseina personalile korrektse ja terve ronimisseina
pääsme. Pilet ei kehti, kui see on rikutud. Kasutuskorra pikkus on kehtestatud hinnakirjas.
6. Välisjalanõudes on ruumides ja ronimisseinal viibimine keelatud, need saab jätta välisjalanõude
kappi või riiulisse.
7. Ronimisalale ei või kaasa võtta toitu, jooke ega klaastaarat või muid esemeid, mis võivad
ohustada ronija enda või teiste turvalisust. Kõigi turvalisuse huvides on joobeseisundis viibimine
ning klaastaara kasutamine keelatud.
8. Enne ronimist tuleb ära võtta ehted, eriti ohtlikud on ronijale sõrmused ja käekellad.
Väärtuslikud esemed saab jätta hoiukappidesse. Juhul kui sõrmust ära võtta ei õnnestu, tuleb see
kinni teipida.
9.
Väärtuslikud esemed saab jätta hoiukappidesse.
10. Alkoholi- ja muude uimastavate ainete joobes on ronimine rangelt keelatud.
Elamuskeskuses Tuuletorn valitseb nulltolerants nimetatud ainete tarbimise suhtes, v.a
meditsiinilised näidustused.
11. Keelatud
12. Ronima hakates tuleb tähelepanelikult kontrollida kukkumisala turvalisust, sellel ei tohi olla
mingeid segavaid esemeid ega inimesi.
13. Ronimisalal ringi liikudes või ronides tuleb hoolikalt veenduda, et ei liigutaks teise ronija all ega
ronitaks teise ronija kohal.
14. Seinal võib ronida kuni märgistatud ala lõpuni.
15. Ronimisseinal on ronimiseks lubatud kasutada ainult ronimisnukke. Kasutada ei tohi
julgestusaasasid ega muid ronimisseina osi.
16. Kui seinal on lahtisi või katkisi nukke või muud ebatavalist, teata sellest kohe Elamuskeskuse
Tuuletorn ronimisseina personalile. Katkised ronimisnukid võivad vigastada ronijat!
17. Kui ronija ise või mõni teine ronija vajab abi, tuleb viivitamata kutsuda Elamuskeskuse Tuuletorn
ronimisseina personal.
18. Saalis on lubatud kasutada ainult vedelat magneesiumi või palliga magneesiumikotti.
20. Ronija peab olema ettevaatlik ning arvestama teiste ronijatega. Ettevaatlikkus tähendab seda, et
ise kellegi peale ei kuku ning ei lase ka teisel enda peale kukkuda.
21. Desinfitseeri laenutatud ronimissussid pärast kasutust ja aseta kogu treeningvarustus tagasi oma
kohale. Hoiame korda ja puhtust!
22. Iseseisvaks julgestamiseks ning köiega altjulgestuses ronimiseks on vajalik. Elamuskeskuse
Tuuletorn julgestustesti läbimine või vastav Tallinna kaljuronimisklubi ronijakaart.

23. Ronija peab enne ronimist hoolikalt läbi lugema omavastutuslehe ja sisekorrareeglid ning nende
tingimusi järgima. Elamuskeskuse Tuuletorn personalil on õigus reeglite rikkuja ronimisalast või
vajaduse korral Elamuskeskusest Tuuletorn välja juhatada.
Sel juhul ostetud piletiraha tagasi ei maksta.
24. Ronimisseina personalil on õigus igal ajal kontrollida sisekorraeeskirjadest kinnipidamist.
25. Ronimisseina personal ei vastuta valveta jäetud asjade eest.
26. Altjulgestuses ronides peab ronija kasutama selleks sobiva pikkusega köit, mis vastab tootja
kehtestatud nõuetele. Kui kasutad oma varustust, ole veendunud selle ohutuses!
Vabatahtlik osalemine
Mina, allakirjutanu, kinnitan, et osalen Elamuskeskus Tuuletorn ronimistegevuses vabatahtlikult.
Juhime tähelepanu Eesti Ronimisliidu hoiatusele, et ronimine on tegevus, millega võivad kaasneda
vigastused.
Isikud, kes osalevad nimetatud tegevusalal, peavad olema teadlikud ja aktsepteerima neid riske
ning vastutama oma tegevuse ja selle tagajärgede eest, sh. osaledes treeningutes või/ja
sessioonidel.
Korraldaja vastutusest vabastamine
Olen teadlik ronimisega seotud riskidest ning kinnitan, et Elamuskeskus Tuuletorn ning selle
esindajad ei vastuta minu tegevuse võimalike tagajärgede eest, milleks võib olla kahju tervisele või
varale. Vastutusest vabanemine ei kehti korraldaja või esindaja hooletu või tahtliku kahju
tekitamise korral.
Käesolev kinnitus vabastab Elamuskeskuse Tuuletorn ja tema esindajad vastutusest õnnetuste
eest, mis võivad juhtuda osaleja tulekul ja minekul Elamuskeskuse Tuuletorn ruumidesse,
treeningutele ja võimalikele tagajärgedele, mida ronimine võib põhjustada.
Kindlustus
Olen teadlik, et tavakindlustus enamasti ei hüvita ronimisega seotud õnnetusi.

Ees- ja perekonnanimi (trükitähed):
Telefon:
Kuupäev:
E-mail:
Minu kontaktisik:
Telefon:
Vastutan järgmiste alaealiste isikute eest (ees-ja perekonnanimi + sünnikuupäev):

Allkiri:

