
Sopimus 

Tämä sopimus on asiakkaan ja BoulderSaimaa Oy:n, 2575467-7 (myöhemmin palveluntarjoaja) välinen 

sopimus Premium sarjakorteista. Premium sarjakortilla kiipeilet joka päivä klo 06.00-24.00 välisenä aikana. 

Sarjakortti on voimassa yhden vuoden ostopäivästä. 

Kiipeily on laji, joka sisältää vakavan vamman vaaran. Kiipeily tapahtuu omalla vastuulla. Palveluntarjoajan 
antamia sääntöjä ja toimintaohjeita tulee noudattaa. Ajantasaiset säännöt ovat nähtävissä kiipeilytiloissa. 
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kiipeilyssä tapahtuneista vahingoista. Kiipeilyhallin sääntöjä on noudatettava. 

Mikäli jäsen huomautuksista huolimatta laiminlyö sääntöjä, voidaan sopimus katsoa purkautuneeksi välittömin 
seurauksin asiakkaalle ilman jäljellä olevan sarjakortin hyvitystä. 

Premium sarjakortit mahdollistavat kiipeilyn joka päivä klo 06.00-24.00 välisenä aikana. Jokaiselle Premium 
sarjakortin hankkivalle lähetetään oma henkilökohtainen avauslinkki sähköpostiin. Tällä avauslinkillä tilojen 
käyttö on mahdollista aukioloaikojen ulkopuolella. Asiakas sitoutuu noudattamaan alla olevia sääntöjä 
käyttäessään tiloja: 

- Aukioloaikojen ulkopuolella hallia käyttävät VAIN vuosijäsensopimuksen tai Premium 
sarjakorttisopimuksen tehneet henkilöt. 

- Et saa päästää sisään muita käyttäjiä kulkiessasi ovesta. Tämä sääntö koskee myös perheenjäseniä. 
- Tilojen siivous ja huoltotyöt toteutetaan aukioloaikojen ulkopuolella. Toisinaan hallilla saattaa olla 

myös ryhmiä aukioloaikojen ulkopuolella. Nämä saattavat rajoittaa tilojen käyttöä noina aikoina. 
- Kaikki tilojen epäasiallinen käyttö johtaa korvausvelvollisuuteen ja tämän sopimuksen purkamiseen. 

Epäasialliseksi käytökseksi katsotaan varkaudet, sääntörikkomukset, ilkivalta ja mikä tahansa muu 
palveluntarjoajan etua vahingoittava toiminta. 

- Tilassa on nauhoittava kameravalvonta, jolla tilan käyttöä valvotaan. 
- Tilan käyttäjä vastaa valojen sammuttamisesta ja ovien sulkemisesta tiloista poistuessaan. Tiloihin 

kuljetaan ja sieltä poistutaan ainoastaan pääovesta. 
- Kaikki tilan käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan rikkeistä tai turvallisuuteen 

vaikuttavista puutteista välittömästi henkilökunnalle. Ilmoitus tehdään numeroon 0503446507 
(Tuomo). 

- Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen kolmannen osapuolen palvelutoimituksen aiheuttamista 
katkoksista oven toiminnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi internetyhteyden katkoksista aiheutuvat 
ongelmat oven avautumisessa. 

- Rajattuja alueita, joihin kulku on kielletty: henkilökunnan tilat (takahuone & takavarasto) ja infotiskin 
tausta.  

- Ostokset tulee suorittaa henkilökunnan ollessa paikalla. 
- Aukioloaikojen ulkopuolella kiipeillessä kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta – kukaan ei ehkä 

pääse välittömästi apuun, jos loukkaat itsesi.  
- Ensiapulaukku löytyy kylmäkaapin vasemmalta puolelta hyllyn päältä ja alkusammutusvälineet 

kaikkien ovien läheisyydestä. 
- Yllä olevien sääntöjen ohella kaikki BoulderSaimaan yleisohjeet kiipeilystä ja tilojen käytössä pätevät 

myös aukioloaikojen ulkopuolella. Ajantasaiset säännöt nähtävillä infotiskillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarkastuslista läpikäytävistä asioista (merkkaa rastilla läpikäydyksi) 

Halliin kulku (pääovi)    _____ 

Valokytkinten sijainti     _____ 

Rajattujen alueiden läpikäynti (takahuone, takavarasto & infotiski)  _____ 

Ensiapulaukun sijainti, alkusammutusvälineistö ja hätäpoistumistiet _____ 

BoulderSaimaan kiipeilysääntöjen sijainti (infotiski)   _____ 

 

Asiakkaan tiedot 

Etunimi 

 

Sukunimi 

 

Puhelinnumero (Hallin käyttöön liittyviä Whatsapp viestejä varten. Viestillä tiedotetaan esimerkiksi 

mahdollisista oven toimintahäiriöistä) 

 

Allekirjoituksella vahvistan ymmärtäneeni sopimuksen sisällön ja vahvistan saaneeni perehdytyksen tilojen 

asianmukaiseen käyttöön. BoulderSaimaa Oy tallentaa nämä tiedot. 

Noudatamme Euroopan tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia. Tietosuojarekisteriimme pääset 

tutustumaan halutessasi verkkosivuillamme. 

 

Paikka ja päivämäärä 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

Nimenselvennös 

 

 

 


