
Felelősségvállalási nyilatkozat 

(WAKEBOARD PÁLYÁK) 

 

1. Az Üzemeltető által a Sun City Szabadidőközpontban nyújtott vízisport és ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan nyilatkozom, hogy a Sun City Szabadidőközpont 

pályahasználati szabályzatát és házirendjét elolvastam, kifejezetten elfogadom és tudomásul veszem, hogy 

köteles vagyok a pályahasználati szabályzatban és házirendben foglaltakat mindenkor betartani és annak 

ismeretében igénybe venni az Üzemeltető szolgáltatásait. Tudomásul veszem, hogy a szabályzatban 

foglaltak megszegése esetén felmerült teljes kárt az üzemeltetőnek köteles vagyok megtéríteni. 

2. Tudomásul veszem, hogy 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. 

3. Tudomásul veszem, hogy a sport szolgáltatásokat saját felelősségemre vehetem igénybe, melynek során 

köteles vagyok az Üzemeltető által előírt biztonsági és használati követelményeket betartani, az 

Üzemeltető szóbeli vagy írásbeli utasításait elfogadni és annak megfelelően használni a komplexumot. 

 

4. Tudomásul veszem, hogy cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy 

közösségbe nem engedhető-, fertőző beteg személy a komplexumot nem látogathatja. Várandós nő a 

komplexum szolgáltatásait kizárólag saját felelősségre veheti igénybe. 

 

5. Tudomásul veszem, hogy gyógyszeres kezelés, bármely betegség, továbbá alkohol-, és kábítószer, vagy 

bármely bódító hatású gyógyszer általi befolyásoltság esetén a pálya használata kifejezetten tilos! 

6. Tudomásul veszem, hogy a pályaelemekre (pl. kicker, slider stb.) rácsúszni csak saját felelősségre és 

kizárólag nagy gyakorlattal rendelkezőknek saját felszereléssel, védősisakban és mellényben szabad.  

7. Tudomásul veszem, hogy a pályaelemek által a deszkában és egyéb felszerelésen okozott sérülésekért az 

üzemeltető nem vállal felelősséget, az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.  

8. Tudomásul veszem, hogy kiskorú első alkalommal csak és kizárólag törvényes képviselője jelenlétében 

veheti igénybe az Üzemeltető által nyújtott sportszolgáltatásokat. A törvényes képviselő köteles hivatalos 

okmánnyal személyét igazolni. Tudomásul veszem, 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. 

PÁLYAHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
 

1. Mindenki saját felelősségére vízisíel, wakeboardozik, tartózkodik a pálya területén. 

 

2. A pálya szolgáltatásait kizárólag úszástudással lehet igénybevenni.  

 

3. Mentőmellény használata kötelező!  

 

4. Esés esetén a kötél alól és a többi pályán tartózkodó útjából azonnal ki kell úszni, figyelni kell az üres 

köteleket illetve pályán tartózkodókat! 

 

5. Üres kötelet elkapni TILOS! 

 

6. A kölcsönzős wakeboard deszkával, vízisível, térdelődeszkával az elemek használata TILOS! 

http://www.suncityszabadidokozpont.hu/


 

7. A megváltott jegy tartalmazza a papucsos wakeboard deszka és mentőmellény használatba vételét. 

 

8. Kölcsönzésre bukósisak nem áll rendelkezésre.  

 

9. Az elemek használatához bukósisak kötelező, a pálya használatához pedig javasolt.  

 

10. Használat után a kölcsönzött eszközöket a tárolóba vissza kell rakni! 

 

11. Pálya leállása esetén a jegykiadás helyszínén kell jelentkezni a fennmaradó időt egyeztetni. 

. 

12. A pályát kizárólag nyitvatartási időben lehet használni. 

 

13. A kezelőszemélyzet utasítására a pályát el kell hagyni (pl.: vihar)!  

 

14. A pályát kizárólag egészséges, józan ítélőképességű, alkoholos és kábítószeres befolyásoltságtól 

mentes személyek, kiskorúak pedig kísérő felügyelete alatt és felelősségére használhatják. 

 

15. A szabályzatot elolvastam, megértettem és tudomásul veszem. 

  

 


