NYILATKOZAT
ejtőernyős tandemugrás végrehajtásához
Alulírott tandemutas kijelentem, hogy:
1.) A tandempilóta részletesen kioktatott a tandemugrás, mint sporttevékenység veszélyeiről. A
tandemugrás végrehajtásához szükséges valamennyi információt és instrukciót közölte velem, amelyeket
megértettem és tudomásul vettem. Azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem és képességeimhez
mérten maradéktalanul betartom.
2.) Az ejtőernyős tandemugrást szabad akaratomból kívánom végrehajtani. Tisztában vagyok vele, hogy
ez a sporttevékenyég fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül. Megértettem és a tudomásul vettem,
hogy a tandemugrás igénybevétele a részemről a Ptk. 342. § (2)* bekezdése szerinti beleegyezésnek minősül.
3.) A tandemugrást megelőző 12 órában alkohol tartalmú ételt, ital, illetve nyugtató avagy bódító hatású
gyógyszert, narkotikumot avagy egyéb anyagot nem fogyasztottam. Egy éven belül csonttöréssel,
agyrázkódással, ájulással járó balesetem nem volt. Elme és ideggyógyászati kezelés alatt nem állok. Szív és
keringésrendszeri panaszaim nincsenek, kezelés alatt nem állok, továbbá nyilatkozom, hogy a testsúlyom a
100 kg-ot nem haladja meg.
4.) Tudomásul veszem, hogy a tandemugrás igénybevétele részemről fokozott veszéllyel járó
tevékenységnek minősül, és a tandemugrás gyakorlása során, sérülést, maradandó károsodást szenvedhetek,
vagy életemet veszíthetem, még a légijármű üzembentartó, a tandempilóta és más személyek gondos eljárása
ellenére is.
5.) A tandemugrás során elszenvedett sérülések, esetleges balesetek miatt a légijármű üzembentartójával
azok alkalmazottaival, a tandempilótával, avagy a fokozott veszéllyel járó „tandemugró tevékenységem”
bármely résztvevőjével szemben, sem magam, sem hozzátartozóim részéről, sem a jogi képviselőm útján
kártérítési igénnyel nem élek és az esetlegesen felmerülő káraimat magam viselem Ptk. 346. § (3)**.
A jelen nyilatkozatomat annak elolvasása és megértése után helybenhagyólag írtam alá.
Kelt.: …………………………………………………
Név: …………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………
………………………………………….
Tandempilóta

………………………………………
tandemutas
(és/vagy törvényes képviselője)

6.) A tandemugrást követően, távozáskor kijelentem, hogy a tandemugrás végrehajtása során személyi
sérülést (igen/nem) …………………szenvedtem, azzal kapcsolatban, panaszom(van/nincs)……………….
Észrevételem, panaszom:

………………………………………
kamerás/földetérésfigyelő

……………………………………….
Tandemutas/törv. Képv:

*
Ptk 342. (2) Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás társadalmi
érdeket nem sért vagy veszélyeztet.
**
Ptk. 346. § (3) Ha a kárt mindkét fél fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett
rendellenesség okozta, továbbá, ha ilyen rendellenesség egyik félnél sem állapítható meg, kárát - felróhatóság
hiányában - mindegyik fél maga viseli.

