Vis hensyn-ordning 2018

Hvis man har et skjult handicap som angst, autisme eller ADHD, eller hvis man har et fysisk handicap, der gør, at man
ikke kan bruge forlystelsernes køsystemer på lige fod med parkens andre gæster, har man mulighed for at få udleveret
et Vis hensyn-kort.
Retningslinjer for brug af Vis hensyn-kort:
Som Vis hensyn-kort berettiget gæst får man udleveret
et Vis hensyn-kort og et tidsbestillingsskema. Der udover
udleveres et armbånd til den Vis hensyn-kort berettigede
gæst. For at få udleveret dette skal denne formular
udfyldes og underskrives. Personer under 18 år skal have
en ansvarlig ledsager til at udfylde og underskrive
formularen. Den ansvarlige ledsager skal være myndig,
minimum 18 år.
Praktik for brug af Vis hensyn-kort fremgår af det
udleverede tidsbestillingsskema.
Vi gør opmærksom på, at restriktioner på skiltning ved
forlystelserne altid skal overholdes. Hvis en medarbejder
vurderer, at det ikke er sikkert for gæsten at prøve en
forlystelse, skal vedkommende sørge for, at gæsten ikke
udsætter sig selv for fare og skal derfor afvise
vedkommende. Dette er udelukkende for gæstens
sikkerheds skyld.
Gæster med et handicap, der medfører, at
sikkerhedssystemet ikke kan anvendes efter hensigten,
må ikke prøve den pågældende forlystelse. Gæster skal
ved egen eller ledsagers hjælp uproblematisk kunne stå
af og på forlystelsen samt benytte evakueringsveje på lige
fod med øvrige gæster.
Bemærk: Ved DrageKongen, Juvelen, Piraten, Skatteøen
og Thors Hammer skal den handicappede ved egen hjælp
uproblematisk kunne stå af og på forlystelserne og benytte
evakueringsveje på lige fod med øvrige gæster.

En ansvarlig person over 18 år skal ledsage den
handicappede med Vis hensyn-kort, hvis denne ikke er
fyldt 18 år, under turen i DrageKongen, Juvelen, Piraten,
Ørnen, Den Vilde Hønsejagt, Skatteøen, Drageskibet, Rio
Grande Rafting, Colorado River og Thors Hammer. Ved de
andre forlystelser skal den ansvarlige ledsager være i
umiddelbar nærhed.
Som bruger af Vis hensyn-ordning, eller som
ansvarlige ledsager for en person ikke fyldt 18 år, skal
du være bevidst om følgende:
•

•
•

At en evakueringssituation kan opstå i en forlystelse.
Her skal den handicappede ved egen hjælp
uproblematisk kunne stå af forlystelsen og benytte
evakueringsveje på lige fod med øvrige gæster. Dette
kan være fra en højde på op til 32 meter.
At et driftsstop på en forlystelse i specielle tilfælde kan
medføre længerevarende ventetid (+60 min), inden
man kan forlade forlystelsen.
Medarbejdernes anvisninger skal altid følges.

I tilfælde hvor den handicappede med Vis hensyn-kort
er over 18 år, er det vedkommendes eget ansvar at man
forstår konsekvenserne af sine handlinger, og at
ovenstående overholdes.
I tilfælde hvor den handicappede med Vis hensyn-kort ikke
er fyldt 18 år, er det ledsagerens ansvar at ovenstående
overholdes.

Personoplysninger
Navn:______________________________________________
(fornavn + efternavn)

Fødselsdato (DD-MM-ÅÅ):_______- _______-_______
Hjælper/kontaktperson: ______________________________________________
(fornavn + efternavn)

Mobilnummer:_______________________________________
Jeg bekræfter hermed at have læst og forstået ovenstående retningslinjer.
Underskrift:___________________________________________ Dato:____________

