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FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
DIÁK, KISKORÚ CSOPORTOK RÉSZÉRE

Kijelentem, hogy Albert Jenő e.v. (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett
akadálypályát és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, heveder,
karabinerek, kantár, csiga, sisak), melynek értéke személyenként 70.000.- Ft, azaz
hetvenezer forint, Tatabányán, a Tatabánya Kalandpark pályáin saját felelősségemre
rendeltetésszerűen használom. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az
üzemeltető képviselője részére. Tudomásul veszem, hogy a kalandpark használata
veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizika
és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott
biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályákat. Kijelentem, hogy e
feltételeknek megfelelek, az eszközöket és a pályákat az üzemeltető munkatársai
által tartott oktatás után, az ott tanultak szerinti módon használom, a szükséges
ismereteket a kötelező gyakorló pályán sajátítom el.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog vagy más
tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és nem szenvedek olyan betegségben,
amely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna, vagy gátolna, várandós
nem vagyok.
Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát és az
által okozok magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt, üzemeltető nem
vonható felelősségre. Amennyiben az oktatáson elhangzott és bemutatott biztonsági
előírásokat nem tartom be, vagy a viselkedésemmel zavarom/veszélyeztetem a Kalandpark
többi vendégét, üzemeltető munkatársainak jogában áll felszólítani a pályák/park
elhagyására.
Csak a testmagasságomnak megfelelő pályákat használom.
Hozzájárulok, hogy az esetlegesen Albert Jenő EV által készített kép-és hanganyagot
marketing célra felhasználja.
Amennyiben kiskorú nevében Felelősként írom alá a jelen nyilatkozatot, úgy
kijelentem, hogy jogosult vagyok a kiskorú felügyeletére, és a hozzájárulásomat adom
ahhoz, hogy a felügyeletemre bízott kiskorú a Tatabánya Kalandpark szolgáltatásait
a fentiek alapján igénybe vegye az én felelősségemre.
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