DECLARAȚIE DE ASUMARE A RISCULUI
Subsemnatul/a, _____________________________________________________________________,
în calitate de
client
părinte, tutore, ocrotitor legal/ însoțitor al copilului
_______________________________________________________________________,
Declar, sub sancțiunea prevăzuta la art.326 din Legea nr.286/2009, că am citit în prealabil Regulamentul
Parcului Aventura Măgura Bacău privind accesul, traseele și riscurile, că a fost supus analizei și discuției și că am
fost informat cu privire la orice nelămurire în legătură cu acesta.
Totodată, declar sub sancțiunea prevăzuta la art.326 din Legea nr.286/2009 următoarele:
Am 16 ani împliniți/ Am 18 ani împliniți și îmi asum întreaga răspundere pentru minorii cu vârsta de până la
16 ani pe care îi însoțesc, având obligația de a le citi și explica regulamentul Parcului, cât și orice alte instrucțiuni
furnizate de personalul abilitat, asigurându-mă că aceștia înțeleg și respectă normele de siguranță și regulile de
acces și de parcurgere a traseelor;
În calitate de însoțitor al minorului/minorilor, am aprobarea părintelui sau a tutorelui de a certifica prin
semnătură prezenta declarație, cât și faptul că Parcul este exonerat de răspundere pentru pierderea directă sau
indirectă a bunurilor proprii sau ale minorului/minorilor aflați sub supravegherea mea, deteriorarea sau
accidentarea survenite ca urmare a parcurgerii traseelor în Parc, renunțând la toate pretențiile de orice natură în
nume propriu și/sau pentru persoanele aflate în grija mea;
Mi-au fost furnizate toate instrucțiunile de către personalul Parcului în prealabil, cât și în timpul parcurgerii
traseelor. Totodată, înțeleg și accept faptul că participarea la trasee în cadrul parcului de aventură presupune o
activitate fizică solicitantă, cu obstacole și îmi asum riscul de a mă răni în timpul parcurgerii traseelor, sens în care
exonerez de răspundere conducerea Parcului, salariații, instructorii și orice alte persoane având calitatea de
reprezentanți legali ai Parcului, în legătură cu o posibilă afectare a integrității corporale a subsemnatului sau a
minorului/minorilor aflați în grija mea, cum ar fi, dar fără a se limita la răni, accidentare, zgârieturi etc. în timpul
parcurgerii traseelor și desfășurării activităților din Parc;
Subsemnatul, (dacă este cazul, minorul/minorii aflați sub supravegherea mea) am/avem o stare de
sănătate/condiție fizică bună, că nu mă aflu în stare de graviditate, că nu am consumat băuturi alcoolice ori
substanțe psihoactive sau de natură a afecta capacitatea de concentrare ori mobilitatea, că nu sunt/suntem
suferind/zi de probleme medicale precum, dar nelimitându-se la boli cronice, teamă de înălțime, vertij, probleme
articulare la umeri, genunchi etc, că înțeleg să port/purtăm un echipament adecvat specific activităților sportive,
Parcul, administrația, salariații, instructorii ori reprezentanții legali neasumându-și în niciun fel răspunderea pentru
eventualele incidente, accidente grave sau chiar decese survenite în incinta parcului, din cauza nerespectării în tot
sau în parte a instrucţiunilor personalului sau nerespectarea instrucţiunilor de folosire a atracţiilor ori din cauza
sănătății precare;
Subsemnatul, în calitate de
client
părinte/însoțitor, declar că sunt de acord să despăgubesc Parcul în
cazul deteriorării totale sau parțiale a echipamentelor de protecţie cauzată de nerespectarea instrucţiunilor de
folosire, convenind anticipat asupra evaluării costului echipamentelor la suma de 1200 lei, cât și pentru orice
prejudiciu adus Parcului săvârșit din culpa gravă, neglijență sau imprudență.
Subsemnatul/a___________________________________________declar că ader la Regulamentul Parcului
și că nu mă pot prevala de necunoașterea conținutului regulamentului, a instrucțiunilor primite, de obligațiile
prevăzute în prezenta declarație, de necunoașterea legislației în vigoare ori de propria culpă.
Data_____________________________
Semnătura____________________________

