
Õhkbatuudi „Smurfid“ kasutamise ja ohutuse tagamise leping  

Kuupäev:________________ 

Õhkbatuudi kasutamise info ja reeglid 

Batuudi kasutamisel on vajalik instrueeritud täiskasvanu järelvalve (operaator), võimalik tellida 
Lustimaa OÜ operaator. Samaaegselt tohib batuudil lustida kuni 18 last. Batuut sobib väikestele 
(alates 3.a) kui ka suurematele lastele kuni 60 kg. Õhkbatuudil ei tohi hüpata täiskasvanud! 
Batuute on keelatud kasutada tugeva tuulega (tuulekiirus enam kui 11 meetrit sekundis)! 

Koduaeda soovitame paigaldada batuut selliselt, et batuudi sissepääs ja hüppeala oleks 
täiskasvanutele või operaatorile hästi jälgitavad. Batuudil on alaosas 6 kinnitusaasa ja 2 külgedel 
olevat kinnitusaasa, läbi mille rendileandjal on kohustuslik kinnitada EU normidele vastavate kuue 
40cm batuudivaia ja kahe 100cm batuudi külgvaiaga kinnitusköite abil batuut maa külge. Kõvale 
pinnasele (asfalt, teekivid, betoon) hetkel batuuti paigaldada ei saa!  

Batuudil olles on laps operaatori vastutusel, kes otsustab, kas laps võib batuudile minna või mitte. 
Soovitav on lapsed grupeerida: suuremad ja väiksemad lapsed eraldi! Batuudile minnakse ilma 
jalatsiteta, need jäetakse batuudi ees olevale porivaibale. 

Keelatud esemed ja tegevused batuudil: teravad esemed, ülekoormuse tekitamine, jalatsitega 
hüppamine, batuudi määrimine, batuudil söömine, kõrgelt liumäelt otse alla hüppamine, pea ees 
laskumine, ükteise tõukamine, saltode tegemine, lamamine teiste laste vahel, liumäelt tuleb lasta alla 
ühekaupa ja mitte enne kui liurada on vaba jms tegevus. Keelatud on batuudi seintele ronimine, 
batuudi kõigutamine nii seest kui väljast! Batuudil laste piirarvu ületamine on keelatud. 

Operaator peab pidevalt jälgima, et ei ronitaks batuudi välisseintele (kasutada vilet ja kohe 
keelata!) 

Hoovihma korral katta ventilaatorid spetsiaalümbrisega ja katkestada hüppamine, kuid batuuti ei ole 
soovitav välja lülitada, et vältida vee sattumist batuudi sisse. Kui vihmasadu lõpeb, kuivatada 
hüppepind ning lustimine võib jätkuda. Tuule ja päikese käes kuivab batuut üsna kiiresti. 

Voolu katkemisel rahulikult juhatada lapsed batuudilt ära - batuut ei kuku kohe kokku! Voolujuhe IP 
44 vedada laste jooksuteest eemale! 

Lastele tuleb selgitada elektri ohutusreegleid ja operaator peab jälgima, et lapsed ei läheneks 
õhkbatuutide ventilaatoritele, ega elektriühendustele, mis ühendatakse rikkevoolukaitsmega 
varustatud pistikusse. 

Enne sündmuse algust on vajalik kõik lapsed kutsuda kokku, kus selgitatakse ohutusreegleid 
(sh elektriohutus) operaatori poolt. Lisaks jälgib operaator pidavalt sündmuse käigus lapsi, et 
nad ei rikuks ohutusreegleid. Reeglite rikkumise korral operaator kutsub lapsed korrale vile 
abil. 

Reeglite järgimisel on õhkbatuudi kasutamine lastele ohutu! 

 

 

___________________________ (nimi, allkiri)     ___________________________ (nimi, allkiri) 

Lustimaa OÜ- rendileandja    Operaator – ohutuse eest vastutav isik 


