EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
KALANDGYÁR KALANDPARK SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁHOZ

Kérjük olvasható nyomtatott nagybetűvel kitölteni!
Alulírott…………………………………………………..…..…..( név ), születési idő:…..………év…………hó…..…nap,
lakcím:……………………………………………………………………………………………………………….............................
email:………………………………………………………………………………, saját nevemben és a felügyeletem alatt álló – alábbiak szerint felsorolt –
kiskorúak ( továbbiakban: csoport tagjai ) felügyelőjeként/gondviselőjeként:

Kiskorú neve

Szül. idő (éé.hh.nn)

Lakcím

1.
2.
3.
4.
1.

Kijelentem, hogy a „Kalandgyár Kalandpark” drótköteles akadálypályáit, falmászó termét és az általa rendelkezésemre bocsátott
felszerelést, ( beülő, heveder, karabinerek, kantár, sisak) illetve az egyéb, park területén található eszközöket, berendezési
tárgyakat ( együttesen továbbiakban, mint eszközök) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom és biztosítom, hogy a
felügyeletem alatt álló kiskorú személyek rendelkezésére bocsátott felszerelést, élményelemeket a csoport tagjai is
rendeltetésszerűen használják..
2. Használat után az eszközöket a rendeltetésszerű használatból eredő állapotban, hiánytalanul és haladéktalanul visszaszolgáltatom
a Kalandpark képviselője részére. Tudomásul veszem, hogy az általam megrongált, nem rendeltetésszerűen használt vagy
elveszett eszközök árát, illetve a bennük keletkezett kárt, értékcsökkenést köteles vagyok megtéríteni a Kalandpark részére.
3. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatások használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak,
akiknek fizikai és mentális képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek
megfelelően használják a szolgáltatásokat.
4. A Kalandgyár Kalandpark élményelemeit az üzemeltető személyzet ( animátor) által betanított módon és utasításainak megfelelő
módon használom, valamint gondoskodom arról, hogy a felügyeletem alatt álló csoport tagjai is ennek megfelelően
cselekedjenek. Egyéb eszközökre nézve is az animátorok által megadott használati útmutatás kötelező érvényű.
5. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok és biztosítom, hogy a
felügyeletem alatt álló csoport tagjai sem állnak ilyen szerek befolyásoltsága alatt!
6. Kijelentem és elfogadom, hogy ha nem rendeltetésszerűen, így különösen, ha nem a vonatkozó előírások, biztonsági
követelmények, illetve a betanítottak szerint használom/használják az eszközöket és a Kalandpark szolgáltatásait, vagy a jelen
jognyilatkozatban, illetve annak aláírásával valótlan kijelentést teszek, továbbá ha a „Kalandgyár Kalandpark” személyzetét vagy
üzemeltetőjét megtévesztem és ez által okozok magamban vagy harmadik személyben sérülést, idegen dologban kárt vagy egyéb
kárt, akkor az így keletkezett károkért a „Kalandgyár Kalandpark” helyett vagyok köteles, a Ptk. rendelkezései alapján helyt állni,
illetve a keletkezett kárt viselni. A „Kalandgyár Kalandpark” eszközeit és szolgáltatásait ennek megfelelően a kockázatok gondos
mérlegelése után, a saját felelősségemre használom.
7. A „Kalandgyár Kalandpark” egészben vagy részben mentesül továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte
elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik, illetve ha az a károsult felróható magatartásából származott.
8. Tudomásul veszem, hogy a „Kalandgyár Kalandpark” bűntető jogi felelősséget vállal, hogy az adataimat harmadik félnek nem
szolgáltatja ki, és kizárólag a biztosítással kapcsolatos ügyintézésnél használja fel.
Kijelentem, hogy a felügyeletem alatt álló csoport tagjainak képviselőjeként, valamint jómagam is a jelen nyilatkozatban írt
feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom magam számára, valamint
kötelezettséget vállalok arra, hogy a felügyeletem alatt lévő 18 év alatti személyekkel ezen követelményeket betartatom.
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a megadott e-mail címre a Kalandgyár Kalandpark akcióiról, kedvezményes programjairól, híreiről
információt kapjak.
ALÁHÚZANDÓ: IGEN vagy
NEM kérek hírlevelet.
Személyes adataim megadásával hozzájárulok, hogy minden a „Kalandgyár Kalandpark” létesítményei területén rólam készült fotó
vagy videó anyagot, illetve képmást a „Kalandgyár Kalandpark” a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben
felhasználjon, illetve kezeljen, így különösen hozzájárulok a képmásom marketing célú, illetve biztonsági okokból történő
archiválásához, rögzítéséhez és felhasználásához.
ALÁHÚZANDÓ: BELEEGYEZEK vagy NEM EGYEZEK BELE
Szigetszentmiklós, 201………………………………………….

……………………………………………………………………….
aláírás

