
TERMS & CONDITIONS 

KÄYTTÖEHDOT/SÄÄNNÖT 

 

1. I have sufficient skiing or snowboarding skills in order to use this Bagjump 
Landing Bag. / Minulla on riittävät laskettelu- tai lumilautailutaidot 
laskeutumispatjalle hyppäämiseen. 

2. I ensure that I don’t have pre-existing injuries or medical conditions. / 
Vakuutan olevani hyvässä fyysisessä kunnossa, eikä minulla ole aiempia 
vammoja tai sairauksia. 

3. Landing on head first is strictly forbidden. / Laskeutumispatjalle ei saa hypätä 
pää edellä. 

4. I understand that the training activities involve a degree of risk. / Ymmärrän, 
että harjoittelu sisältää riskejä. 

5. I understand that a valid ski pass and Landing Bag ticket is required to use this 
landing bag. / Ymmärrän, että tarvitsen voimassa olevan hissilipun, sekä 
laskeutumispatjalipun patjan käyttämiseen.  

6. I will always listen to the staff’s instructions and remarks. If I refuse to follow 
this rule I may not be permitted to use this landing bag. / Kuuntelen aina 
henkilökunnan ohjeita ja huomautuksia. Jos kieltäydyn käyttäytymästä 
ohjeiden mukaan, minulta poistetaan oikeus hypätä laskeutumispatjalle. 

7. People under the influence of drugs or alcohol may not use this landing bag. 
/Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena laskeutumispatjan käyttö 
kielletty.  

8. Helmet and protective equipment is mandatory. I ensure that helmet is coated 
by smoothly running material or fluid. / Kypärä ja suojavarusteet ovat 
pakolliset. Vakuutan, että kypärä on päällystetty luistavalla materiaalilla kuten 
hupparin hupulla tai fleece hupulla. 

9. I have checked my equipment which is in good working order, properly 
maintained and suitable for the training. Using of poles or backpack is 
forbidden. / Olen tarkastanut välineitteni toimivan normaalisti, olevan hyvin 
huollettu ja sopivat harjoitteluun. Sauvojen tai repun käyttö kielletty. 

10.  I will check the edges of my board/skis before every jump on the landing bag. 
If the edges of my board/skis are damaged I will repair them before the jump 
or stop my training on the bag immediately. /Tarkastan aina lautani/sukseni 
kantit ennen laskeutumispatjalle hyppäämistä. Jos kantit ovat vahingoittuneet 
korjaan ne aina ennen patjalle hyppäämistä tai keskeytän harjoittelun 
välittömästi. 

11. The user has to make sure that the landing bag is not damaged or ripped in any 
way BEFORE using the landing bag (that is, before the first jump of the day). 
With the first jump into the landing bag the user declares that the landing bag 



is in excellent condition and that he/she accepts the principle of reversal of 
evidence. In case of a defect, the user has to prove that it was not him/her but a 
third party who is responsible for the defect. It is the user’s responsibility to 
report the damage to Rukakeskus Oy immediately. When noticing a defect, the 
user can no longer train with the landing bag until Rukakeskus Oy officially 
approves it again. /Käyttäjän on tarkastettava aina ennen käyttöä (ennen 
ensimmäistä hyppyä), että laskeutumispatja ei ole vahingoittunut tai revennyt 
mitenkään. Ensimmäisellä hypyllä käyttäjä vakuuttaa, että laskeutumispatja on 
erinomaisessa kunnossa ja hän hyväksyy käänteisen todistamisen ehdot. Vian 
ilmaantuessa käyttäjän tulee todistaa, että hän ei ole vastuussa viasta. On 
käyttäjän velvollisuus ilmoittaa vahingosta välittömästi Rukakeskus Oy:lle. 
Kun vika on huomattu laskeutumispatjan käyttö on ehdottomasti kielletty 
kunnes Rukakeskus Oy avaa sen uudelleen. 

12. The user is not permitted to allow access to the landing bag to third parties 
during his/her practice. The user is liable for third parties’ damages. / Käyttäjä 
ei saa päästää kolmansia osapuolia laskeutumispatjalle harjoittelunsa aikana. 
Käyttäjä on vastuussa kolmansien osapuolien vahingosta. 

13.  If I cause damage to anyone else or their property, I will take the blame and I 
will make sure that Rukakeskus Oy or any of its related companies will not 
incure any damage in this regard. / Mikäli aiheutan vahinkoa kenellekään tai 
heidän omaisuudelle ymmärrän, että olen itse vastuussa ja varmistan ettei 
Rukakeskus Oy:tä tai sen yhteistyökumppaneita kohtaan kohdistu mitään 
vaateita vahingosta. 

14.  I will always be aware that the slope/kicker/landing area is clear of other 
persons before I make my jump. I will always move away from landing bag 
immediately after landing. /Varmistan aina ettei vauhdinotossa, hyppyrillä tai 
alastulossa ole ketään ennen kuin hyppään. Hypyn jälkeen poistun välittömästi 
laskeutumisalueelta. 

15.  I am in possession of a valid personal liability insurance and personal accident 
insurance that cover my training activities. / Minulla on voimassa oleva 
henkilökohtainen vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus, joka kattaa 
harjoitteluni. 

16.  However, I confirm that Rukakeskus Oy is not to blame in any way if I get 
injured or any damage occurs to my equipment or clothes. / Vakuutan ettei 
Rukakeskus Oy:tä syytetä millään tapaa mikäli loukkaannun tai välineilleni tai 
vaatteilleni tulee vahinkoa. 

17.  I acknowledge that there will be no refund on the lift/training ticket in case of 
bad weather or visibility conditions. / Tiedostan, että rahoja ei palauteta 
lipuista huonon sään takia.  

18.  When high winds (10m/s) or snowstorm occurs, training has to be stopped 
immediately. / Lumisateen tai kovan (10m/s) tuulen ilmaantuessa 
alastulopatjan käyttö on lopetettava välittömästi. 



19.  When signing this document, the user (name/names listed below) agrees to the 
conclusion of a contract with Rukakeskus Oy. The user will be made 
responsible for his/her violation of the contract. / Allekirjoittamalla tämän 
dokumentin, käyttäjä(t) hyväksyy sopimuksen ehdot Rukakeskus Oy:n kanssa. 
Käyttäjä on vastuussa sopimusrikkomuksesta. 

 

Team/Coach (name, address, phone, mail): / Ryhmä/Valmentaja (nimi, osoite, 
puhelin, sähköposti): 

 

Athlete (name, address, phone, mail): / Urheilija (nimi, allekirjoitus, puhelin, 
sähköposti): 

 

Date of training (from – to): / Harjoittelun ajankohdat:  

 

SIGNATURE (coach in behalf of whole team or athlete) / Allekirjoitus (valmentaja 
tai huoltaja ryhmän tai urheilijan puolesta)  

 

 
 
________________________________________________________________________ 



 



 


