
 

 

 

 

 FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT KALANDPARK ÉS VÍZISPORT PÁLYÁK HASZNÁLATÁRA 

VONATKOZÓAN 

 

 

 

Alulírott.............................................................................................................(név) 

....................................................(születési hely, idő)......................................................(anyja neve) 

…………………………(szem.ig.szám)...........................................................................utca.................szám alatti lakos kijelentem, 

hogy a Délút Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított szolgáltatást a saját felelősségemre 

veszem igénybe és nem állok alkohol, gyógyszer, illetve drog befolyása alatt, az egészségi állapotom megfelelő. 

Kijelentem, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szolgáltatótól átvett eszközöket rendeltetésszerűen használom, a szabályok 

megszegése esetén felmerült teljes kárt köteles vagyok szolgáltatónak megtéríteni. 

Szolgáltató által biztosított oktatáson részt vettem és vállalom szolgáltató által meghatározott szabályok maradéktalan betartását, 

tudomásul veszem, hogy megszegésük miatt felmerült esetleges kár megtérítésére szolgáltató részéről nem tarthatok igényt. 

 

Ezen túl alulírott kijelenti, hogy az S-BEND Kft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. üzemeltető által (továbbiakban Üzemeltető), 

a Sun City Szabadidőközpontban nyújtott vízisport és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével a Sun City 

Szabadidőközpont pályahasználati szabályzatát és házirendjét kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy köteles a 

pályahasználati szabályzatban és házirendben foglaltakat mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni az Üzemeltető 

szolgáltatásait. 

A Sun City szabadidőközpont pályahasználati szabályzata és házirendje a komplexum területén belül a bejárati portánál, a 

recepción és a vendéglátó egységben kifüggesztve, illetve a www.suncityszabadidokozpont.hu. weboldalon érhető el. 

A sportszolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veheti igénybe, melynek során köteles az Üzemeltető által előírt biztonsági 

és használati követelményeit betartani, az Üzemeltető szóbeli vagy írásbeli utasításait elfogadni és annak megfelelően használni a 

komplexumot. 

Vendég tudomásul veszi, hogy cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyáltság alatt álló vagy közösségbe nem 

engedhető-, fertőző beteg személy a komplexumot nem látogathatja. Várandós nő a komplex szolgáltatásait kizárólag saját 

felelősségre veheti igénybe. 

Gyógyszeres kezelés, bármely betegég, továbbá alkohol-, és kábítószer, vagy bármely bódító hatású gyógyszer általi 

befolyásoltság esetén a pálya használata kifejezetten tilos. 

A Vendég köteles minden esetben mentőmellényt, az elemek használata során pedig sisakot viselni. 

Kiskorú első alkalommal csak és kizárólag törvényes képviselője jelenlétében veheti igénybe az Üzemeltető által nyújtott 

sportszolgáltatásokat. A törvényes képviselő köteles hivatalos okmánnyal személyét igazolni. A Vendég tudomásul veszi, hogy 

Üzemeltető - az általa szervezett keretekben megrendezett nyári táborok kivételével - nem biztosít felügyeletet a kiskorúak 

részére, arra még abban az esetben sem kötelezhető, ha a kiskorú felügyelet nélküli magára hagyása ellen kifejezetten nem 

tiltakozik. 

A Vendég a fentieket és a hivatkozott pályahasználati szabályzatot és házirendet az alábbiakban rögzített aláírásával tudomásul 

veszi és elfogadja. 

Kopáncs, 2016.. ................................................... 

 

 

                                                                         .................................................................. 

aláírás 
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