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FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI
NYILATKOZAT
Utas

Alulírott

18 éven aluliak esetén
a törvényes képviselő adatai

Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Beszállókártya száma:
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A hőlégballon pilótája részletesen beszámolt a hőlégballonozás, mint sporttevékenység veszélyeiről. A
repüléshez szükséges valamennyi információt és instrukciót közölte velem, amelyeket megértettem és
tudomásul vettem. Azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. A pilóta/ instruktor utasításait
megtartom.
A hőlégballonos repülésen szabad akaratomból kívánok részt venni. Tisztában vagyok vele, hogy ez a
sporttevékenység fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül. Megértettem és tudomásul vettem,
hogy a hőlégballonos repülés igénybevétele a részemről a Ptk. 6:520 § a) pontja szerinti beleegyezésnek
minősül.
Nyilatkozom, hogy nem állok alkohol, drog vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt. Egy éven belül
csonttöréssel, agyrázkódással, ájulással járó balesetem nem volt. Elme- és ideggyógyászati kezelés
alatt nem állok. Szív és keringésrendszeri valamint, mozgásszervi panaszaim nincsenek. Hőlégballonos
repülésre alkalmas állapotban vagyok.
Nyilatkozom, hogy a Cameron Balloons Hungary Se. által kezelt www.goballon.hu oldalon található
általános szerződési feltételeket megismertem, annak tartalmát elfogadom és betartom. Az üzemeltető
felelősségbiztosítását megismertem, elfogadom; erre vonatkozóan az üzembentartó és/ vagy pilóta teljes
körűen tájékoztatott.
Hölgyek esetén: nyilatkozom, hogy nem vagyok várandós.
A jelen nyilatkozatomat annak elolvasása és megértése után írtam alá.
Hozzájárulok, hogy a repülés alatt készített képanyagot a Cameron Balloons Hungary Se. mint a GoBallon
marketing célokra felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy magántulajdonban álló területről készült fénykép vagy videofelvétel publikálása
a tulajdonos személyiségi jogait sértheti, melyért a fénykép készítője és publikálója polgári jogi felelősséget visel. A ballon pilótája a repülés során más által készített fényképekért, videofelvételekért minden
felelősséget kizár.
Az utas legyen felelősségteljes, és ne fotózzon úgy, hogy az más személyes jogait sértse. Nyilván más
egy falu vagy város(rész) összessége, és más, ha egy fotó konkrétan magánterületről beazonosítható
személyeket, tényeket, adatokat hordoz.
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Utas
18 év alatti esetén szülő / törvényes képviselő

