Oświadczenie
Przeczytaj uważnie niniejszy dokument. Podpisując go, podpisujesz rezygnację z niektórych swoich praw. W razie jakichkolwiek pytań, przed podpisaniem tego dokumentu, skonsultuj się z prawnikiem. Uzupełnij luki wyraźnymi,
dużymi literami, a na końcu tego oświadczenia umieść swoje imię, nazwisko
i podpis oraz podpis na każdej stronie.
W niniejszym dokumencie:
– termin PARALOTNIA odnosi się do lotu z doświadczonym pilotem i pasażerem (tobą) – osobą,
która może nie mieć wcześniejszego doświadczenia. Lot odbywa się przy użyciu certyfikowanego sprzętu do paralotniarstwa. Paralotniarstwo jest uważane za sport ekstremalny
– termin USZKODZENIE odnosi się do wszelkiego rodzaju fizycznych, psychicznych lub emocjonalnych uszkodzeń lub szkód, tymczasowych lub trwałych, które między innymi obejmują
również śmierć, wszelkiego rodzaju szkody, złamania kości, skręcenia, obrażenia, zwichnięcia,
amputacje, odmrożenia, hipotermię, urazy psychiczne, stres, zadraśnięcia, zawał serca, utonięcia, wylądowania w dowolnym rodzaju akwenie wodnym, itp.
– termin LOTY PARALOTNIĄ KORFU odnosi się do agencji turystycznej SAŁATKA PO GRECKU
W PODRÓŻY i wszystkich jego właścicieli, personelu zarządzającego, członków, pracowników,
niezależnych osób współpracujących z firmą SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY.
Subskrybent poniżej

(imię i nazwisko wielkimi literami)
oświadcza w niniejszym oświadczeniu, że jest w pełni świadomy możliwych zagrożeń, które
są objęte działaniem LOTY PARALOTNIĄ KORFU, które są organizowane przez SAŁATKA PO
GRECKU W PODRÓŻY Vasileiadis G. Ioannis i całym zespołem LOTY PARALOTNIĄ KORFU.
Jestem w pełni świadomy i akceptuję, że działalność LOTY PARALOTNIĄ KORFU obejmuje
ryzyko i niebezpieczeństwa wykraczające poza te, które zwykle są związane z podróżowaniem na
ziemi, w powietrzu i wodzie. Jestem w pełni świadomy i akceptuję, że zespół LOTY PARALOTNIĄ
KORFU może błędnie ocenić, czy teren, warunki pogodowe, takie jak wiatr, deszcz, promieniowanie słoneczne i temperatura są bezpieczne dla aktywności paralotni.
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Jestem w pełni świadomy i akceptuję fakt, że moja kondycja fizyczna może nie nadawać się
w pełni do lotu paralotnią, dlatego mogę potknąć się, upaść na ziemię, czuć zawroty głowy,
panikować lub odczuwać strach podczas lotu paralotnią. Wszystko powyższe może spowodować
uszkodzenia, tak jak termin ten został opisany w niniejszym dokumencie. Jednak decyduję się
na udział w lotu paralotnią, pomimo ryzyka, o którym jestem w pełni świadomy i biorę na siebie
wszelką odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia. Jestem w pełni świadomy i zgadzam się, że
LOTY PARALOTNIĄ KORFU nie będzie obwiniany ani nie poniesie odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, ani w jakimkolwiek stopniu za uszkodzenia, które mogą mnie spotkać – przeze mnie,
moją rodzinę, moich krewnych, spadkobierców, pracodawców – nigdy nie będę mieć żadnych
roszczeń, ani żądań do LOTY PARALOTNIĄ KORFU, nie będę wszczynał procesu sądowego przeciwko LOTY PARALOTNIĄ KORFU w wyniku mojego uczestnictwa w locie paralotnią.

Zobowiązuję się do zachowania mojej kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej i zwalniam
LOTY PARALOTNIĄ KORFU od wszelkiej odpowiedzialności lub rekompensaty za ewentualne
koszty związane z leczeniem i ratowaniem w wyniku mojego uczestnictwa w locie paralotnią.
Oświadczam, że obecne oświadczenie jest wiążące i ważne dla mnie, mojej rodziny, krewnych,
spadkobierców, prawników, przedstawicieli i innych, w przypadku poniesionej szkody.
Oświadczam, że wszelkie prawa i obowiązki między mną, a LOTY PARALOTNIĄ KORFU są regulowane i interpretowane wyłącznie na podstawie greckich przepisów rządowych, a nie żadnego
innego porządku prawnego. Wszelkie spory sądowe między mną, a LOTY PARALOTNIĄ KORFU
prowadzone będą wyłącznie na terytorium Grecji i pod własną wyłączną jurysdykcją sądów greckich.
Oświadczam, że SAŁATKA PO GRECKU W PODRÓŻY i zespół LOTY PARALOTNIĄ KORFU nie
dali mi żadnej pisemnej, ani ustnej gwarancji dotyczącej mojego bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w locie paralotnią, z wyjątkiem niniejszego pisemnego oświadczenia. Oświadczam, że
jestem osobą pełnoletnią i uprawomocnioną do podpisania niniejszego oświadczenia w obecności
świadka lub że posiadam zgodę moich rodziców/moich opiekunów prawnych na uczestnictwo
w locie paralotnią, bazując o pisemne oświadczenie, z którym się zgadzają i je podpisali w obecności świadka.
Zamiarem podpisania oświadczenia

(imię i nazwisko)
jest zwolnienie z całego LOTY PARALOTNIĄ KORFU i SAŁATKI PO GRECKU W PODRÓŻY
z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, w tym własną śmierć.
JESTEM W PEŁNI POINFORMOWANY O TREŚCI OBECNEGO OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI. DOKŁADNIE PRZECZYTAŁEM I W PEŁNI ZROZUMIAŁEM
TREŚĆ PRZED PODPISANIEM GO W WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO OPIEKUN.
Imię i nazwisko
Nr dowodu osobistego

Data

Podpis

Dla nieletnich
Imię i nazwisko
Nr dowodu osobistego
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Podpis

Data

