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Kijelentem, hogy a BPR Consult Kft. által üzemeltetett akadálypályát és az általa rendelkezésemre bocsátott 
felszerelést (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak), melynek értéke személyenként 80.000.- Ft, azaz 
nyolcvanezer forint, Patcán, a a a a Katica TanyaKatica TanyaKatica TanyaKatica Tanya    ÉlményközpontbanÉlményközpontbanÉlményközpontbanÉlményközpontban    saját felelsaját felelsaját felelsaját felelőssőssőssősségemre rendeltetésszerégemre rendeltetésszerégemre rendeltetésszerégemre rendeltetésszerűen űen űen űen 
használomhasználomhasználomhasználom. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.  

1. Tudomásul veszem, hogy ezeknek az akadálypályáknak a használata veszélyekkel járó szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek 
folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek 
megfelelően használják a pályát. Kijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek és ezeket a követelményeket meKijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek és ezeket a követelményeket meKijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek és ezeket a követelményeket meKijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek és ezeket a követelményeket megtartom, az eszközöket és a gtartom, az eszközöket és a gtartom, az eszközöket és a gtartom, az eszközöket és a 
pályákat a pályákat a pályákat a pályákat a Katica Tanya Katica Tanya Katica Tanya Katica Tanya ÉlményközpontÉlményközpontÉlményközpontÉlményközpont    munkatársai által betanított módon használom, a szükséges ismereteket a kötelezmunkatársai által betanított módon használom, a szükséges ismereteket a kötelezmunkatársai által betanított módon használom, a szükséges ismereteket a kötelezmunkatársai által betanított módon használom, a szükséges ismereteket a kötelező gyakorlő gyakorlő gyakorlő gyakorló pályán ó pályán ó pályán ó pályán 
sajátítom elsajátítom elsajátítom elsajátítom el    az oktató utasításait követveaz oktató utasításait követveaz oktató utasításait követveaz oktató utasításait követve.... 

2. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és nem alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és nem alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és nem alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, és nem 
szenvedek olyan betegségben, mely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna vagy gátolnaszenvedek olyan betegségben, mely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna vagy gátolnaszenvedek olyan betegségben, mely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna vagy gátolnaszenvedek olyan betegségben, mely a pályák biztonságos igénybevételében akadályozna vagy gátolna.  

3. Tudomásul veszem, hogy a rendelkezésemre bocsátott eszközöket – beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak – rendeltetésszerűen kell 
használnom a pálya felügyelőjének útmutatásai szerint. Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést, illetve a pályát 
és ez által magamban, harmadik félben vagy a pályában, továbbá az azon lévő eszközökben sérülést vagy egyéb kárt okozok, azért teljes körű 
felelősséggel tartozom. Ilyen esetekben a BPR Consult Kft nem vonható felelősségre. Amennyiben a sérülés a felszerelés (beülő, heveder, 
karabinerek, kantár, csiga, sisak) és / vagy a pálya rendeltetésszerű használata mellett fordul elő, az a BPR Consult Kft felelőssége.  

4. Csak a testmagasságomnak megfelelCsak a testmagasságomnak megfelelCsak a testmagasságomnak megfelelCsak a testmagasságomnak megfelelő pő pő pő pályákat használom. ályákat használom. ályákat használom. ályákat használom. Amennyiben ezt nem tartom be, tudomásul veszem, hogy azonnal le fognak 
menteni, amiért mentésenként 1000.- Ft – ot fizetek be a pénztárba a használati díjon felül.  

5. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 18 éves kort nem érem el, úgy a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárulásával válik 
hatályossá ez a nyilatkozat.  

6. Csak azt a pályát használom, amelyre jegyet váltottam. 

7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az időjárás gyors változása meghiúsítja a megvásárolt szolgáltatás teljes igénybevételét, a BPR Consult 
Kft nem köteles számomra részleges visszatérítést fizetni. 

FelelFelelFelelFelelőssőssőssősségem teljes tuégem teljes tuégem teljes tuégem teljes tudatában kdatában kdatában kdatában kijelentem, hogyijelentem, hogyijelentem, hogyijelentem, hogy    
1.  hajam copfban van, nincs szabadon, megfelelően rögzítve van; 

2. a zsebeimben nincs éles tárgy (kés, kulcscsomó, stb.); 

3. karóra, nyaklánc, karkötő, gyűrű nincs rajtam; 

4. az akadályokra akkor megyek, ha azokon nincsen előttem más; 

5. a lecsúszópályát akkor használom, ha a drótkötélen nincsen más személy; 

6. a pálya területén ételt és italt nem fogyasztok, nem dohányzom és nem fogyasztok alkoholt; 

7. a pályák használatára vonatkozó írásbeli és szóbeli tájékoztatást megkaptam, azt megértettem és annak megfelelően fogom a pályákat 
használni. Amennyiben nem a tájékoztató szerinti használatból sérülés vagy kár keletkezik azért a felelősséget én vállalom; 

8. az általam másokban okozott sérülésekért teljes körű kártérítési felelősséget vállalok; 

9. semmilyen törési sérülésem nincsen, ha felületi seb van a testemen, arról a pálya kezelőjét tájékoztattam; 

10. a fenti szabályokat elfogadom és azokat mindig betartom; 
Hozzájárulok, hogy a Katica Tanya által készített kép- és hanganyagot a BPR Consult Kft felhasználja marketing célokra. (a megfelelő aláhúzandó).    Igen Nem  
Hozzájárulok, hogy a Katica Tanya az általam megadott adatokat felhasználja különféle aktualitásokról és speciális kedvezményekről szóló hírlevél küldésére (a megfelelő 
aláhúzandó).    Igen Nem  

KÉRJÜK OLVASHATÓ, NYOMTATOTT NAGYBETKÉRJÜK OLVASHATÓ, NYOMTATOTT NAGYBETKÉRJÜK OLVASHATÓ, NYOMTATOTT NAGYBETKÉRJÜK OLVASHATÓ, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITŰVEL KITŰVEL KITŰVEL KITÖLTENI!ÖLTENI!ÖLTENI!ÖLTENI! 
    

1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve: ...........................................................................................    

Lakcím:  ........................................................................................... 

Szül. idő:  ........................................................................................... 

E-mail:   ........................................................................................... 

Aláírás (gondviselő/felügyelő ha 18 év alatti a Mászó): ………………………………..… 
    

1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve: ...........................................................................................    

Lakcím:  ........................................................................................... 

Szül. idő:  ........................................................................................... 

E-mail:   ........................................................................................... 

Aláírás (gondviselő/felügyelő ha 18 év alatti a Mászó): ………………………………..… 
 

1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve: ...........................................................................................    

Lakcím:   ........................................................................................... 

Szül. idő:   ........................................................................................... 

E-mail:   ........................................................................................... 

Aláírás (gondviselő/felügyelő ha 18 év alatti a Mászó): ………………………………………… 
    

1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve:1. Mászó neve: ...........................................................................................    

Lakcím:   ........................................................................................... 

Szül. idő:   ........................................................................................... 

E-mail:   ........................................................................................... 

Aláírás (gondviselő/felügyelő ha 18 év alatti a Mászó): ……………………..…………………     

Az oktatóm neve: 
 

Eszköz 
száma: 

 
 
 

Eszköz 
száma: 

 
 
 

Eszköz 
száma: 
 
 
 

Eszköz 
száma: 

 
 
 


