Hozzájáruló nyilatkozat
eXbox Élményház (eXbox Action Park) – 1117 Budapest, Hunyadi út 4. sz.
szolgáltatásainak használatához
Honnan értesült az eXboxról? A megfelelő választ „X” jelölje!

□ ismerős □újság
□ facebook □ internet kereső □ együttműködő partner □ hirdetés
□ egyéb: ……………………………………………………………
*KÉRJÜK OLVASHATÓ NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI!
Alulírott (név): ……………………………………………………………, születési idő: ………………..év …… hó ….. nap,
lakcím: ……………………………………………………………, email:

……………………………………………………………, saját

nevemben– alábbiak szerint felsorolt – kiskorú(ak) felügyelőjeként / gondviselőjeként kijelentem:
Kiskorú neve

Szül.idő (éé.hh.nn)

Lakcím

Karszalag száma

1.
2.
3.
4.
Ezennel hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a felügyeletemre bízott kiskorú az IT-Novum Kft. által üzemeltetett eXbox Action Park
(eXbox Élményház) szolgáltatásait és az általa rendelkezésére bocsátott felszerelést és élményelemeket, attrakciókat (beülő, heveder,
karabinerek, kantár, csiga, sisak, görkorcsolya, gördeszka, MTB, freeline, gauswheel, bungee trambulin, streetball, foci, stb.) igénybe vegye
saját felelősségére és az én felelősségemre, és rendeltetésszerűen használja.
tudomásul veszem, hogy használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.
tudomásul veszem, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak,
akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően
használják az eXbox Action Park-ot.
tudomásul veszem, hogy az eXbox Action Park élményelemeit és attrakcióit az üzemeltető személyzet (animátor) által betanított módon
és/vagy az üzemeltető személyzet (animátor) által adott utasításoknak megfelelően alkalmazom / használom ill. a felügyeletem alatt álló
kiskorúakkal ezen szabályokat betartatom.
felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok ill. a felügyeletem alatt álló kiskorúak
nem állnak!
tudomásul veszem, hogy amennyiben a felügyeletem alatt álló kiskorú nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használja az eszközöket és a
szolgáltatásokat, és ez által okoz magában vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt, úgy az IT-Novum Kft. nem vonható felelősségre, az
eXbox Élményház Kft-vel szemben bárminemű kártérítési igénye kizárt.
tudomásul veszem, hogy amennyiben bármilyen sérülés vagy károm az eXbox Élményház Kft tulajdonában vagy használatában lévó eszköz
(beülő, heveder, karabiner, kantár, csiga, sisak, görkorcsolya, gördeszka, freeline, gauswheel, stb.) és/vagy a szolgáltatás rendeltetésszerű
használatából adódik, úgy azt a vásárlók könyvében az IT-Novum Kft. részére haladéktalanul írásban jelezni vagyok köteles. A felügyeletem
alatt álló kiskorú sérülése illetve kára esetén is az elóbbiekben rögzítettek szerint vagyok köteles eljárni.
Kijelentem, hogy az IT-Novum Kft. által meghatározott feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat
kötelező érvényűnek tartom a magam számára valamint a felügyeletem alatt lévő 18 év alatti személyekkel ezen
követelményeket betartatom.
Kijelentem, hogy jelen Hozzájáruló nyilatkozat megtétele kapcsán a felügyeletemre bízott kiskorú(ak) mindkét gondviselőjét a Hozzájáruló
nyilatkozat tartalmáról tájékoztattam és ennek alapján a felügyeletemre bízott kiskorú(ak) mindkét gondviselőjétől a szükséges meghatalmazást,
megbízást megkaptam.
* Aláírásommal hozzájárulok, hogy a megadott e-mail címre az eXboxAction Park (eXbox ÉLMÉNYHÁZ ) akcióiról, kedvezményes programjairól,
híreiről információt küldjünk. Amennyiben nem kér ilyen Hírlevelet kérem jelezze! Hírlevelünket havonta 1-2 alkalommal küldjük, és bármikor le
lehet róla iratkozni. Beleegyezem, hogy az eXbox ÉLMÉNYHÁZBAN készült fotó, videofilm felhasználásra kerülhet és azokért semmilyen díjazás
nem illet meg.

……………….., 2013. ……………

…….………..……………………….
Aláírás

Előttünk mint tanuk előtt:
Tanu1
…….………..……………………….
név:
cím:
…….………..……………………….
aláírás: …….………..……………………….

Tanu2
név:
cím:
aláírás:

…….………..……………………….
…….………..……………………….
…….………..……………………….
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