Blagoevgrad, 2700, road E79 (exit Kulata)
tel./fax: (0)73 840 820
e-mail: ofﬁce@fdkart.com

GOKART CENTER

Декларация отказ от отговорност
Номер .............................................
Уважаеми клиенти, попълването на подобни декларации е стандартна практика на
всички картинг писти по света.
Като родител или настойник на непълнолетното/малолетното/ дете изрично се
съгласявам със следното:
Давам съгласие за обявяване на лични данни на мен и
непълнолетното/малолетното/дете,единствено с дейността по настоящата декларация.

2. Задължен съм да инструктирам.
Напълно разбирам и ще инструктирам непълнолетното/малолетното/дете че:
Ще бъде допуснато до участие само след запознаване с правилата по безопасност. Управлението на картинг е опасно
и включва рискове и опасности от сериозни телесни повреди, включително трайно увреждане, парализа и смърт.Тези
Рискове и опасности могат да бъдат причинени от собствени действия или бездействия на
непълнолетното/малолетното/дете или от други участници на Пистата. Може да има и други Рискове, които са
невъзможни за предсказване.
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3. Освобождаване.
Аз, от името на непълнолетното/малолетното/дете и като негов представител, освобождавам и давам съгласие да не
съдя Организатора,негови възложители, пълноправни членове, съдружници, агенти, работници, длъжностни лица,
консултанти и други, които дават препоръки, указания и инструкции.
4. Обезщетение.
Аз се съгласявам, при причинени щети по време на експлоатация на картинга съм длъжен да възстановя
имуществените щети, които е нанесло непълнолетното/малолетното/дете, като заплатя тяхната себестойност.
Съгласявам се да обезщетя и защитя Организатора и да го предпазя от каквито и да било искания, загуби,
отговорности, присъди, разходи или съответни разноски (включващи, без изключение, адвокатски такси и разноски).
Причинени от присъствието на непълнолетното/малолетното ми/дете при управление на картове.

Имейл адрес за връзка с Непълнолетно/малолетено/дете

Град

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съгласие и поемане на риск.
Познавам естеството на дейността, която се осъществява. Наясно съм с опита на непълнолетното /малолетното/дете
и неговите способности. Потвърждавам, че управлението на картове по пистата е рисковано. Давам съгласието си за
участие на непълнолетното/малолетното/дете и осъзнавам възможните рискове и опасности. Това включва сериозна
телесна повреда, трайно увреждане, парализа, смърт в резултат на сблъсък с друго превозно средство, човек или
неподвижен обект, преобръщане, внезапни спирания, чупене, ускорение, пожар, експлозия, невъзможност за
медицинска помощ, небрежно спасяване и се съгласявам да приема всички рискове от нараняване или смърт. Аз, от
името на непълнолетното/малолетното/дете давам съгласието си на Организатора или трети страни, които той може
да упълномощи, да използват всякакво видео, снимки с имена и лица, за рекламни и маркетингови цели. Съгласен
съм непълнолетното/малолетното/дете да получава информационен бюлетин / SMS, имейл /за събития, промоции и
покани от Организатора.

Пощенски код

ПРОЧЕТОХ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НАПЪЛНО РАЗБИРАМ УСЛОВИЯТА МУ, ПОДПИСВАМ ГО ОТ МОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА
НЕПЪЛНОЛЕТНОТО/МАЛОЛЕТНО/ДЕТЕ. РАЗБИРАМ, ЧЕ ПОДПИСВАЙКИ ГО СЕ ОТКАЗВАМ ОТ ОСНОВНИ ПРАВА И СЪМ ГО
ПОДПИСАЛ СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО. БЕЗ НИКАКВО ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО ИЛИ ОТПРАВЕНИ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ
ГАРАНЦИИ, И ОПРЕДЕЛЯМ ПОДПИСЪТ МИ ДА БЪДЕ БЕЗУСЛОВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ, СЕГА И В
БЪДЕЩЕ, В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ВЯРНА И ТОЧНА, А НИЕ ПРИЕМАМЕ ТОВА ЗА
ИСТИНА.
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