
CSOPORTOS FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 

 Az alábbi felelősségvállaló nyilatkozatot teszem saját és a velem együtt érkezettek nevében. 

Nevem/Szülő, Gondviselő/ : Születési időm: Lakcímem: 

      
Felelősségvállalási nyilatkozat az 

alábbi 18 év alatti gyermekekre 
 

  

Nevek: Születési idők: Lakcímek: 

      

      

      

      
 

Crazy Jump Általános Szerződési Feltételek elfogadása: 

Kijelentem, hogy: -  

-  a Crazy Jump trambulinparkot üzemeltető KidMix Nonprofit Kft  Általános Szerződési Feltételeit tanulmányoztuk 

és azt elfogadtuk. 

-  elfogadtuk a Crazy Jump trambulinpark házirendjét. Vállaljuk, hogy a Crazy Jump trambulinparkot csak a 

házirenddel összhangban, továbbá – a saját fizikai és mentális képességeinkre figyelemmel – rendeltetésszerűen 

használjuk.  

Stabil testi és lelki állapot: 

 Vállaljuk, hogy a Crazy Jump trambulinparkba csak akkor lépünk be, amennyiben nem állukunk alkohol, gyógyszer, drog 

vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, és nem szenvedünk olyan betegségben, amely a pályák rendeltetésszerű 

igénybevételében akadályozna, vagy amellyel magunknak, másoknak vagy a Crazy Jump trambulinparknak veszélyt 

okoznánk. Vállaljuk továbbá, hogy a Crazy Jump trambulinparkba csak akkor lépünk be, amennyiben a park felelősségteljes 

igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel, kockázat 

felmérési képességgel rendelkezünk.  

További használati utasítások a helyszínen: Tudomásul vesszük, hogy adott esetben egyes játékoknak, berendezéseknek 

külön utasításai is lehetnek a helyszínen, melyeket keresni fogunk és betartunk. 

Veszélyek tudomásul vétele: használat saját felelősségre, kárviselés: 

 Tudomással bírunk arról, hogy a Crazy Jump trambulinpark önmagában is balesetveszélyes. Ez fokozottan igaz, amennyiben 

a saját fizikai és mentális képességeinket túlbecsülve és ezáltal nem rendeltetésszerűen vesszük igénybe azt. Vállalom, hogy 

a veszélyeket kerüljük. Vállalom, hogy a harmadik személyeket veszélyeztető magatartást jelentjük. Elfogadom, hogy a 

játékokat, berendezéseket saját felelősségünkre használjuk. Megértettük és elfogadtuk, hogy a Crazy Jump trambulin park 

üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak. Az üzemeltető különösen nem felel más vendég magatartásáért. 

Az általunk okozott károkat jelentjük és megtérítjük. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a ruhatárban elhelyezett 

nagyobb összegű készpénzért, értékpapírokért, nagyobb értékkel bíró tárgyakért, mint ékszerek, laptop, mobiltelefon stb. 

Név olvashatóan/ Szülő, Gondviselő/: ____________________________________ 

Lakcím:____________________________________ 

Nagykorú vagyok, a nyilatkozatot saját nevemben írom alá  

Aláírás: _____________________________________________ 

Kelt: _____________________,                              2021. …………………………………..  


