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Vaktinstruks  

 
 

A. Det skal min. være en vakt, minst 16 år, ved hver oppblåsbar aktivitet.  
 
Vakten skal påse at: 

• Aktiviteten ikke benyttes uten tilsyn 
• Det ikke er for mange inne i aktiviteten av gangen; antall iht. type aktivitet 
• Anbefalt maks oppholdstid i aktiviteten på 5 min overholdes 
• Det ikke klatres på vegger/kanter, hverken fra utsiden eller innsiden 
• Ingen hopper/sklir med sko 
• Skarpe gjenstander ikke bringes med inn i aktiviteten; deltakere tømmer lommer 
• Ingen har med seg mat og drikke i innretningen 
• Ingen har noe i munnen når de går inn i aktiviteten, f.eks tyggegummi, sukkertøy, is, 

smokker etc. 
• Bruk av briller i innretningen anbefales ikke.  
• Deltakere blir organisert i grupper etter størrelse slik at store og små deltakere ikke 

benytter innretningen samtidig 
• Det ikke oppstår farlige situasjoner generelt, ved å gripe inn i nødvendig grad.  
• Vifter alltid er slått på, blåser uhindret og er godt festet, samt at ventiler (glidelåser 

og borrelåser) er lukket. 
• Ved strømstans eller dersom innretningen slipper ut luft av andre årsaker, skal 

vakten sørge for at deltakerne forlater aktiviteten umiddelbart.  
 

B. Hvis aktiviteten blir våt, vær oppmerksom på at den blir glatt. Tørk av ved behov. Aktiviteten skal 
ikke benyttes i kraftig regnvær 

C. Dersom det er vind skal aktiviteten være ekstra godt forankret.  
Ved sterk vind og/eller hurtig skiftende værforhold skal vifter skrus av og aktiviteten tømmes 
for luft inntil videre. Vurder alltid værforhold kontinuerlig når aktiviteten benyttes. 

D. Skal aktiviteten brukes over flere dager utendørs, skal den demonteres hver ettermiddag/kveld 
og tildekkes med presenning.  

E. I tilfelle det under bruk eller ved oppmontering oppdages at aktiviteten har skader etc., skal den 
ikke benyttes.  

F. Ved avslutning av aktivitet skal den kontrolleres, evt avvik rapporteres. 
G. Uhell/skader etc. skal rapporteres til Fun House Entertainment AS. Alvorlige personskader 

underrettes av utleier videre til Park- og Tivolitilsynet. Ved alvorlig og livstruende ulykker skal 
følgelig Ambulanse/Politi kontaktes og innretningen skal tas ut av bruk inntil videre drift er 
klarert med Politiet, FHE AS og Park- og Tivolitilsynet.  

H. Vakt er ansvarlig for å unngå feil bruk, hærverk og overbelastning på aktiviteten. Leietaker kan bli 
holdt erstatningsansvarlig. 

I. Vaktansvarlig plikter å holde aktiviteter/vakter under oppsyn, med jevnlige sjekkrunder mtp 
avvikling av drift og aktivitetenes tilstand, og har det overordnede ansvar. 

 


