
Bókay Kalandpark 

Felelősségvállalási nyilatkozat 
 

 
KÉRJÜK , OLVASHATÓ NYOMTATOTT BETŰVEL KITÖLTENI!!! 
CSOPORT ESETÉN KÉRJÜK A CSOPORT TAGJAIT A NYILATKOZAT HÁTOLDALÁN LISTÁZNI! 

 

Név (szülőé/gondviselőé vagy felnőtt kisérőé ha 18 év alatti a vendég):….……………….…….………………………………………       

Születési év:…………..….. Lakcím:……………………………………………………………………………………………...……………………………… 

e-mail cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nem kötelező) 

Kalandozó neve (kiskorú esetén):...............................................…...........................................Születési év:.….…........... 

Kalandozó neve (kiskorú esetén):..................…...…................................................................. Születési év:.…............... 

Kalandozó neve (kiskorú esetén):..................…...…................................................................. Születési év:.…............... 

Kijelentem, hogy 

  A „BÓKAY KALANDPARK” magaslati akadálypályáját és a rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, karabinerek, kantár, csiga, sisak), melynek 
értéke 70.000 Ft - azaz hetvenezer forint - saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom. 

  Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére. A felszerelés eltulajdonítása büntetőjogi feljelentést von maga 
után. 

  Tudomásul veszem, hogy az akadálypályák használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak akiknek fizikai és 
szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát. 

  Ezeket a követelményeket az üzemeltető személyzet (pálya animátor) által betanított módon alkalmazom, melyeket a kötelező gyakorló pályán 
sajátítok el. 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok! 

  Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályákat és ez által okozok magamban vagy harmadik félben sérülést vagy 
egyéb kárt, a „BÓKAY KALANDPARK” nem vonható felelősségre. 

  Amennyiben a sérülés a felszerelés (beülő, karabiner, kantár, csiga, sisak) és/vagy a pálya rendeltetésszerű használata ellenére történik, úgy az a 
pályaüzemeltető felelőssége. 

  Kijelentem, hogy az animátorok által megfogalmazott instrukciókat elfogadom, azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. Az instrukciók 
figyelmen kívül hagyása balesetet eredményezhet, illetőleg a játékból történő kizárást vonja maga után. 

  Elfogadom, hogy mind magam, mind a felügyeletem alá tartozó kiskorú gyermek kizárólag az animátor által meghatározott pályarészeket használja. A 
lime karszalag az alsó pályaszint  (140 cm alatti testmagasság és alkalmasság), a pink és narancs karszalag a középső és felső pályaszint (140 cm feletti 
testmagasság és alkalmasság) használatára biztosít jogot. 

  Elfogadom, hogy a BÓKAY KALANDPARK területén kizárólag védőfelszerelés használatával tartózkodhatom. Elfogadom, hogy a kalandpark csak zárt 
cipőben használható és javasolt a hosszú nadrág, hosszú újjú felső használata. Ettől eltérő ruházat esetén horzsolások keletkezhetnek. Kijelentem, 
hogy a pályaszabályzatokban meghatározott feltételeket megismertem, tudomásul veszem, megtartom és azokat  magamra nézve kötelező 
érvényűnek tekintem. 

Hozzájárulok, hogy a kalandpálya területén az üzemeltető vagy annak magbízottja által készített álló-, mozgóképet valamint hangfelvételeket a Bókay 
Kalandpark kommunikációs célokra térítésmentesen felhasználhassa. 

18 éves életkor alatt a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárulásával, aláírásával válik hitelessé ez a nyilatkozat. 

 
Budapest, 2019. …………..………………… 

                                  …….………..……………………………………………. 
                                   aláírás (vagy szülő/gondviselő vagy felügyelő ) 

 
Bókay Kalandpark - Bókay Kert 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 


