FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
(KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!)
Alulírott

/

Születési hely, idő:

/

/
/

Igazolvány száma:

Lakcím:

(pályahasználó),
,
,

Telefonszám*:

,

18 év alatt a hozzájárulást adó szülő/törvényes gondviselő/felelősségvállaló neve:

,

18 év alatt a hozzájárulást adó szülő/törvényes gondviselő/felelősségvállaló igazolvány száma:

.

*Nem kötelező kitölteni.

kijelentem, hogy a BEBÓ AQUAPARK Kft. (Telephely: 8600 Siófok, 2662/27 hrsz) által üzemeltetett „BEBO AQUAPARKOT”
saját akaratomból és saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom.
☺ Kötelezettséget vállalok arra, hogy a használat után azonnal visszaszolgáltatom az üzemeltető pénztárosa részére a lentebb
meghatározott sorszámú karszalagot, mellényt és ha volt ilyen neoprén ruhát – melyek értéke 20.000.- Ft azaz húszezer forint.
☺ A kölcsönző tudomásul veszi, hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár esetén teljes anyagi felelősséggel
tartozik, vagy azok – ha ez megoldható – javíttatását köteles megtéríteni.
☺ Tudomásul veszem, hogy a vízi élménypark használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek
folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági
követelményeknek megfelelően használják a vízi élményparkot. Kijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek és ezeket a
követelményeket megtartom, a felszerelést és az élményparkot a BEBÓ AQUAPARK Kft. személyzete által meghatározott
módon használom.
☺ Aláírásommal elismerem, hogy a vízi élménypark Használati Szabályzatát a pályahasználat előtt megismertem, és azt
magamra nézve kötelező érvényűnek elfogadom, ezen felül a „BEBO AQUAPARK” szabályszerű használatáról a szóbeli
tájékoztatást a személyzettől teljes körűen megkaptam.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és
nem szenvedek olyan betegségben, mely a pálya biztonságos igénybevételében akadályozna vagy gátolna.
☺ Kijelentem és elfogadom, hogy ha nem rendeltetésszerűen, így különösen, ha nem a vonatkozó előírások, biztonsági
követelmények szerint használom az eszközöket, vagy a jelen jognyilatkozatban, illetve annak aláírásával valótlan kijelentést
teszek, továbbá ha a „BEBO AQUAPARK” 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 „BEBÓ AQUAPARK
Kft” helyett vagyok köteles a Ptk. rendelkezései alapján helyt állni, illetve a keletkezett kárt viselni. A „BEBO AQUAPARK”
eszközeit ennek megfelelően a kockázatok gondos mérlegelése után, a saját felelősségemre használom. A „BEBÓ
AQUAPARK Kft” 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.
☺ Hozzájárulok, hogy minden, a „BEBO AQUAPARK” létesítménye területén rólam készült fotó vagy videó anyagot,
illetve képmást a „BEBÓ AQUAPARK Kft” 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.
☺ Kijelentem, hogy a fentebb közölt adataim a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszem, hogy a hamis adatszolgáltatás
büntető eljárást vonhat maga után.
☺ 18 év alatti életkor esetén a felügyeletemre jogosult személy/gondviselőm írásbeli hozzájárulásával válik hitelessé ezen
nyilatkozat.

Kölcsönzött felszerelés megnevezése és sorszáma:
Vízi sport mellény mérete, karszalag sorszáma:

Siófok,

.___.___.

__________________________________________
pálya használó aláírása
(vagy 18 év alatti használó esetén törvényes képviselőjének/felelősségvállalójának aláírása)

