
 

 
 
NÅGRA VANLIGA FRÅGOR:
 
Fråga: Får någon som är gravid hoppa i luftkudden?
Svar: Vi har en policy som innebär att vi inte tillåter någon som är "synbart" gravid att 
hoppa.
I de fall där graviditeten inte gått så långt så har inte vi några synpunkter på detta, det är 
hennes beslut.
Flygning, brandstunt och stagefighting är inga problem.
 
 
Fråga: Finns det några andra som inte bör hoppa i luftkudden?
Svar: Ja, om man t ex har allvarliga ryggproblem eller en whiplash-skada så 
rekommenderar vi att man avhåller sig.
Beslutet är dock den enskildes.
 
 
Fråga: Kan man ta med sig småbarn, barnvagnar etc till evenemanget?
Svar: Ja, det går bra. Vi har en kort trappa precis innanför dörren men efter den så finns 
det ramper hela vägen ner till studion.
 
 
 
Fråga: Hur är det med parkeringar?
Svar: Antingen parkerar ni på gatan utanför studion eller så parkerar ni på samma sida av 
byggnaden som Alcros yrkesbutik ligger.
Tänk på att INTE parkera på byggnadens andra sida - d.v.s. vid Guson Däckverkstad där 
även ingången till vår studio ligger.
Detta eftersom det behövs parkeringstillstånd här (gäller även under helger).
 
 
 
Fråga: Är det farligt?
Svar: Vi skulle aldrig kunnat erbjuda detta event om våra besökare skadade sig jämt och 
ständigt, speciellt som vi vet att många
gifter sig inom kort.
Vi har minimerat riskerna men kan fortfarande erbjuda ett riktigt häftigt, actionpackat och 
unikt evenemang.
 
 
Fråga: Får vi själva filma och fotografera under evenemanget?
Svar: Ja, det går alldeles utmärkt. Filmning och redigering av evenemanget som vi erbjuder 



 

som en möjlig tilläggstjänst är inget ultimatum :-)
 
 
Fråga: Kan ni fakturera kostnaden?
Svar: Ja, det går bra. Dock så tillkommer då en faktureringsavgift på 50 kr.
Önskemål om detta måste I så fall meddelas senast 5 dagar innan.
 
 
Fråga: Vad händer om jag behöver/vill boka av?
Svar:
- Avbokningar tidigare än en vecka innan eventet är kostnadsfria.
- För avbokningar 7 dagar-24 timmar innan eventet tas en avgift ut på 500 kr.
- För avbokningar inom ett dygn innan eventet tas en avgift ut på 3800 kr.
 
Om "offret" insjuknat så att eventet p.g.a. detta måste ställas in så tar vi inga 
avbokningsavgifter, detta oavsett hur nära inpå
man bokar av.
Dock så behöver vi få ett läkarintyg för att detta ska gälla.
 
Hör gärna av dig/er om det skulle vara några ytterligare frågor.
 
event@stuntgruppen.se
0706 93 40 54
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