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kijelentem, hogy a Gasztro-Head KFT által üzemeltetett Balatoni Élmény és Kalandpark drótköteles akadálypályáit valamint 

egyéb élményelemeit: biciklis drótkötélpálya, óriás inga, óriás csúszópálya- továbbá a Mini City gyermek kisvárost és annak 

berendezéseit valamint az általa rendelkezésemre bocsájtott felszerelést (beülő, heveder, karabiner, kantás, csiga, sisak), 

melynek értéke 100 000 Ft (azaz Egyszázezer forint), továbbá a Kalandpark területén igénybe vehető szolgáltatásokhoz 

tartozó valamennyi a Balatoni Élmény és Kalandpark területén található eszközt saját felelősségemre, rendeltetésszerűen 

használom. 

Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére. 

Tudomásul veszem, hogy az akadálypályák valamint fentebb felsorolt élményelemek 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. 

Fentebb felsorolt élményelemeket a Balatoni Élmény-és Kalandpark munkatársai által betanított módon használom, 

melyeket a kötelező gyakorló pályán sajátítok el (drótkötélpályák esetén) . 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy sem én sem a nyilatkozaton szereplő személyek alkohol, gyógyszer, 

kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok/nem állnak, és nem szenvedek/nem szenvednek olyan 

betegségben, mely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna. 

Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát, valamint a további élményelemeket, és 

emiatt magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt okozok, a Balatoni Élmény-és Kalandpark nem vonható 

felelősségre. Amennyiben a sérülés a felszerelés (beülő, heveder, karabiner, kantár, csiga, sisak) és/vagy a pálya 

rendeltetésszerű használatából adódik, kizárólag abban az esetben merül fel a Balatoni Élmény-és Kalandpark felelőssége. 

Csak a testmagasságomnak megfelelő pályákat használom, amennyiben ezt nem tartom be tudomásul veszem, hogy azonnal 

le fognak menteni, amiért mentésenként 5000 Ft-ot fizetek a belépő díján felül. 

18 éves életkor alatt a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárásával, 16 éves kor alatt a gondviselőm aláírásával 

válik hitelessé ez a nyilatkozat. 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az üzemeltető által készített kép- és hanganyagot a Kalandpark marketing célokra 

felhasználja. 

 

Dátum: Csopak, 20……, …………….hónap ………….nap 

 

 

 

 

Aláírás (szülő/gondviselő): ……………………………………………………………… 
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