Jogi nyilatkozat
Alulírott,
a mai napon, ezúton elismerem, hogy
részletes tájékoztatást kaptam a búvárkodással járó veszélyekről. Megértettem, hogy a sűrített levegővel, vagy más
gázkeverékkel történő merülés veszélyeket rejt magában, úgymint dekompressziós betegség, embólia, oxigénmérgezés,
gáz narkózis, illetve más barotraumás megbetegedések történhetnek, amelyek esetleg dekompressziós kamrában történő
kezelést igényelnek.
Megértettem és elfogadom, hogy sem a merülésvezető(im), sem az oktató(im) sem az üzemeltető, sem a fent említett
személyek és szervezetek alkalmazottai, vezetői, tulajdonosai, nem felelősek velem, családommal, örököseimmel vagy
megbízottaimmal szemben semmilyen módon az olyan sérülésért vagy balesetért, amely a búvármerülésen való
részvételem következménye vagy harmadik személy aktív vagy passzív hanyagságából adódik.
Egyetértek továbbá, hogy kártalanítom a fent nevezett személyeket minden olyan, bárki által támasztott, akár alapos, akár
alaptalan követeléssel szemben, amely akár közvetve, akár közvetlenül a búvármerülésen való részvételemből ered,
függetlenül attól, hogy az a merülés alatt vagy a merülés előkészülete, és befejezése után keletkezett.
Azt is megértettem, hogy a búvárkodás fizikailag megerőltető tevékenység, és ha megsérülök szívroham, pánik,
hiperventillációs probléma, oxigénmérgezés, gáz narkózis, fulladás következtében – melyek kockázatát kifejezetten
felmértem – nem tartom felelősnek a fentiekben felsorolt személyeket és cégeket.
Megértettem, hogy a merülőhely megközelítésének speciális kockázatai vannak, úgy mint elcsúszás, elesés, éles tárgyak
okozta sérülés.
Nyilatkozom, hogy a merülés előtt megkaptam és megértettem az eligazítást a merülési tervvel, a biztonsági és
környezetvédelmi eljárásokkal kapcsolatban, melyeket betartok.
Nyilatkozom, hogy érvényes orvosi igazolással rendelkezem, és a legutolsó orvosi vizsgálat óta az egészségi állapotomban
nem történt olyan változás, ami a búvármerülést veszélyeztethetné.
Megértettem, hogy fent nevezett tevékenységek során mélyebbre merülhetek, mint ahonnan szabadtüdővel biztonságosan
fel lehet emelkedni.
Megértettem, hogy adott esetben a saját felszerelésemet kell használnom, melynek állapotáért és karbantartásáért felelős
vagyok és az merülésekre alkalmas.
Nyilatkozom, hogy ezt a dokumentumot saját elhatározásomból írtam alá. Megértettem továbbá, hogy amennyiben jelen
megállapodás egy vagy több cikkelye bíróság vagy más kompetens hatóság döntése folytán érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak minősülne, az a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja

Én,
a
fenti
dokumentumot
áttanulmányoztam, és a dokumentum aláírásával kifejezem azon egyértelmű szándékomat, hogy mentesítsem
merülésvezetőimet, oktatóimat és segítőit, az üzemeltető társaságot, céget, szervezetet, szövetséget, valamennyi
olyan személyi sérülésből, halálból vagy dologi károkozásból eredő felelősség alól, amely bármely személy aktív
vagy passzív, estlegesen hanyag magatartásának következménye.
Jelen nyilatkozatot aláírás előtt elolvastam és tartalmát megértettem.
_____________, 202 .
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A jelentkező neve, címe nyomtatott betűkkel:

Jelentkező aláírása

