Hoppeborgen - vejledning
OPSTILLING:
Vejledning vedr. opstilling af Landbobankens hoppeborg
1)

Hoppeborgen læsses af traileren på presenningen hvor bagvæggen ønskes. Herefter
rulles og breddes den ud. (Læg mærke til, hvordan hoppeborgen er foldet sammen!)

2)

Hullerne i siderne på hoppeborgen lukkes til

3)

Opblæsning af hoppeborgen foregår fra hullet på bagsiden.

4)

Hoppeborgen skal altid være forsvarligt fastgjort inden hoppeborgen tages i brug
- pløkkerne skal anvendes.

NEDTAGNING:
Vejledning vedr. nedtagning af Landbobankens hoppeborg
1)

Hoppeborgen rengøres (hoppeborgen må IKKE være våd, når den foldes sammen)

2)

Alle hullerne åbnes og luften lukkes automatisk ud af hoppeborgen (tid ca. 10 min.)

3)

Forpuden foldes ind mod midten

4)

Siderne og tårnene foldes ind mod midten

5)

Hoppeborgen foldes igen til halv bredde

6)

Hoppeborgen rulles sammen ned mod hullet på bagsiden
Lån og brug af hoppeborgen sker på foreningens/lånerens EGET ANSVAR!

GOD FORNØJELSE!

Aftale omkring lån af Ringkjøbing Landbobanks hoppeborg
Forening: _______________________________________________________________
Ansvarlig:_______________________________________________________________
Tlf. : _________________________________Mobil: ____________________________
Låneperiode: ____________________________________________________________
Regler for brugen af hoppeborgen:
Det er strengt forbudt at bære fodtøj i hoppeborgen
Det er strengt forbudt at opholde sig på hoppeborgens sider og forpude
Det er strengt forbudt at anvende forpuden som siddeplads
Hoppeborgen skal altid være under opsyn af en myndig og ansvarlig person
Hoppeborgen skal altid være forsvarligt fastgjort
Hoppeborgen må ikke benyttes af flere end 10 personer ad gangen
Hoppeborgen må kun bruges af børn til og med 10 år
Ved stærk blæst (over 8 m/s vind—tjek evt.: www.dmi.dk) eller regn, skal aktiviteten i
hoppeborgen indstilles af sikkerhedshensyn og pakkes sammen.
 Hoppeborgen må IKKE pakkes sammen i våd tilstand!
 Vejledning, tilsynsgodkendelse samt forsikringspolice er vedhæftet
 Låneren sørger selv for at søge Politiet om tilladelse til at opstille hoppeborgen









Låneren bekræfter ved returnering af mailen, at have læst vedhæftede dokumenter og vil overholde alle nævnte regler.
VIGTIGT:
Foreningen/låneren er ansvarlig for, at hoppeborgen bliver leveret tilbage i samme stand, som
den blev modtaget. Foreningen/låneren er ligeledes ansvarlig for transporten af hoppeborgen
(Kontakt dog altid Landbobankens bankbude på 9975 1208 eller 2044 3572 ca. en uge før og
aftal afhentning og tilbageleveringen af hoppeborgen).
Læs vejledningen vedr. opstilling og nedtagning af hoppeborgen på bagsiden.

