BRINGARÉNA EPLÉNY FELELŐSSÉGI NYILATKOZATA
A házirend és használati feltételek elfogadásáról
1.
Az eplényi Bringaréna egyszeri, négy órás, napi és szezonális jegyének (továbbiakban:
jegyek) megvásárlásával vagy átvételével jelen nyilatkozatban magamra és a velem érkezett
gyermek(ek)re vonatkozólag elfogadom az általam megismert, tanulmányozott házirend
szabályait.
2.
A nyilatkozat aláírásával megértettem és elismerem, hogy a mountain bike sport
veszélyes, és magában hordozza a sérülés vagy akár halál bekövetkezésének lehetőségét.
Továbbá tudatában vagyok annak is, hogy a pályán előre látható vagy kevésbé észrevehető
helyeken keskeny és meredek nyomvonalak, eróziót megfékező eszközök, emberi kéz alkotta
akadályok, ugratók és egyéb építmények, felszínbeli különbségek, ágak, sziklák, vadhajtások
és egyéb veszélyforrások is előfordulhatnak, beleértve a személyzet járműveit, a park többi
vendégét és az időjárásból adódó kellemetlenségeket. Elegendő információt kaptam a
házirendről és a szóban feltett kérdéseimre, ezért magam és a velem sportolók fizikai,
technikai felkészültségét megfelelőnek és elégségesnek érzem a létesítmény valamennyi
berendezésének, útvonalának igénybevételére. Ezen nyilatkozatomat annak tudatában tettem
meg, hogy tisztában vagyok azzal, hogy az előbbiek ellenére is az igénybe veendő Bringarena
használata során a sérülések kockázata – ideértve a legsúlyosabb következményt
eredményező balesetet is – fokozott. A hivatkozott kockázatok ismeretében saját
felelősségemre veszem/vesszük igénybe a létesítményt. Megértettem és elfogadom továbbá,
hogy az esésekből és ütközésekből fakadó balesetek sérüléseket vagy halált okozhatnak,
ennek ismeretében veszem igénybe a Bringaréna kínált szolgáltatásait.
3.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy sem peres, sem perenkívüli eljárásban nem
kezdeményezem a Nordica Skiarena Kft felelősségének megállapítását, sem a céggel, sem
annak tulajdonosaival, alkalmazottaival, ügynökségeivel és egyéb kapcsolódó
vállalkozásaival szemben sem indítok pert, és nem kezdemények perenkívüli eljárást sem,
bármilyen az engem vagy a velem lévőket, gyermekeket sújtó kár, sérülés vagy haláleset
esetén, még ha előbbiek a komplexum szolgáltatásainak rendeltetésszerű használata és a
valamennyi előírt szabály megtartása ellenére következtek be.
4.
Elfogadom, hogy ezen FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT aláírásával vállalom, hogy
semmilyen bejelentést nem teszek, semmilyen perenkívüli, illetve peres, hatósági eljárást nem
kezdeményezek, sem anyagi, sem pénzben kifejezhető nem vagyoni igénnyel a Nordica
Skiarena Kft.-vel szemben nem élek. Ezen jognyilatkozatból fakadó következményeket
minden használat esetén magamra és a velem együtt sportolókra vonatkoztatottan
értelemszerűen elfogadom függetlenül attól, hogy a jövőbeni igénybevétel időpontjában okirat
aláírására ismételten nem kerül sor. A létesítmény használatára jogosító jegy megvásárlása,
átvétele igazolja és megerősíti az ezen okiratban tett jognyilatkozatomat, mind magamra,
mind a velem érkezőkre vonatkozóan. Kötelezettséget vállalok – a konkrét okirat aláírása
nélkül is – arra, hogy a jövőben a velem érkezők részére akkor és csak akkor vásárolok jegyet,

amennyiben a létesítmény használatára való alkalmasságukról megbizonyosodtam, s az ismert
kockázatokat vállalhatom.
5.
A létesítmény érvényes jeggyel történő igénybevétele esetén az ezen okiratban adott
nyilatkozatom ismételten megadottnak minősül és kiterjed a jegy használójára. Értem és
elfogadom továbbá, hogy amennyiben a jövőben megújítom jelen jegyemet vagy újat
vásárolok magamnak vagy a velem érkező gyermek/ek/nek, ezen aláírt nyilatkozat érvényes
és rám és vagy a gyermekre vonatkozó kötelezettséget keletkeztet.
6.
Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a létesítmény használata során körültekintően,
kellő gondossággal úgy kell eljárnunk, hogy tevékenységünkkel mások életét, testi épségét ne
veszélyeztessük, ennek kockázatát minimalizáljuk.
7.
Abban az esetben, ha a nyilatkozatot tevők vagy azok jogi képviselője jogi eljárást
indít a Nordica Skiarena Kft., annak tulajdonosai, alkalmazottai, ügynökségei vagy egyéb
kapcsolódó vállalkozásai ellenében a Bringaréna komplexum használatából fakadó
bárminemű kár, sérülés vagy haláleset okán, akkor vállalom, hogy a kártalanítom a Nordica
SkiarenaKft.-t minden általa, vagy az érdekében más által megfizetett díj és költség
viszonylatában. Elfogadom továbbá, hogy ezen nyilatkozat bizonyítékként felhasználható az
eljárás során.

