
 

 

Felelősségvállalási nyilatkozat adatlap 
 
 

Római Kalandpark, 1031 Budapest, Szentendrei út 189. 
 
     A Római Kalandpark 2018. 05. 22-én kelt házirendjét és felelősségvállalási nyilatkozatát 
figyelmesen elolvastam, megértettem és annak tartalmát ezen adatlap olvasható 
kitöltésével és aláírásommal elfogadom. 
 
     Szülőként/gondviselőként hozzájárulok a gondomra bízott 18 év alatti személy Római 
Kalandparkba való belépéséhez, a szolgáltatások igénybe vételéhez, és mindezeket 
aláírásommal hitelesítem.  
 
     Tudomásul veszem, hogy a Római Kalandpark büntetőjogi felelősséget vállal, hogy a 
személyes azonosító adataimat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, és kizárólag az 
esetleges baleset- és felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyintézésnél, illetve abban az 
esetben használja fel, ha a Kalandparkot és eszközeit nem rendeltetésszerűen használják, 
hogy ez esetben a vendégekkel szemben a Kalandpark jogait érvényesíteni lehessen. Az 
adatok legkésőbb az adatfelvételt követő év január 15-ig törlésre kerülnek. 
 
    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a vendég nem léphet be 
a park területére. 
 
DÁTUM:      …………………………………………………………. 
 
NÉV:            ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SZÜLETÉSI IDŐ (év,hó,nap): ……………………………………………………………………………………….. 
 
LAKCÍM:      ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
18 év alatt a HOZZÁJÁRULÓ SZÜLŐ/GONDVISELŐ NEVE: 
  
                        …………………………………………………………………………………….. 
 
 
ALÁÍRÁS (vagy szülő/gondviselő aláírása):    
 
  
                                                   …………………………….…………………………………………………….. 



 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

 

 

 

 Kijelentem, hogy a „RÓMAI KALANDPARK” drótköteles akadálypályáit és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, 

heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak, - melynek értéke 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint - illetve az egyéb, park területén található 

eszközöket, szolgáltatásokat, pl. lézerharc felszerelést, - melynek értéke 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint -, illetve egyéb berendezési 

tárgyakat (együttesen továbbiakban, mint eszközök) saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom.  

 Használat után az eszközöket a rendeltetésszerű használatból eredő állapotban, hiánytalanul és haladéktalanul, visszaszolgáltatom a 

„RÓMAI KALANDPARK” képviselője részére. Tudomásul veszem, hogy az általam megrongált, nem rendeltetésszerűen használt vagy 

elvesztett eszközök árát, illetve a bennük keletkezett kárt, értékcsökkenést köteles vagyok megtéríteni a „RÓMAI KALANDPARK” részére.   

 Tudomásul veszem, hogy az akadálypályák, a lézerharc játék és a park egyéb szolgáltatásai veszélyes szabadidős elfoglaltságok, melyet 

azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és mentális képességei, valamint az ezekre vonatkozó aktuális állapotuk lehetővé teszi, hogy 

a „RÓMAI KALANDPARK” által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát és a parkot.  

 A rendeltetésszerű használatot a kötélpályákra nézve a kötelező gyakorló pályán sajátítom el, melyet a „RÓMAI KALANDPARK” 

képviselője (pálya animátor) által betanított módon alkalmazok az akadálypálya használata során. Egyéb eszközökre, szolgáltatásokra 

nézve is az animátorok, illetve a lézerharc játékmester által megadott használati útmutatás kötelező érvényű. 

 Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális 

állapotom a biztonsági szabályzatnak megfelelő akadálypálya-használatot lehetővé teszi! Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a 

„RÓMAI KALANDPARK” eszközeit és pályáit fertőző betegségben szenvedők és előbbiek befolyása alatt állók NEM vehetik igénybe. 

 Hozzájárulok, hogy a „RÓMAI KALANDPARK” létesítményei területén rólam fotó vagy videó anyag, illetve képmás készüljön, és azt a 

„RÓMAI KALANDPARK” a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben felhasználja, illetve kezelje, így különösen 

hozzájárulok a képmásom marketing célú, illetve biztonsági okokból történő archiválásához, rögzítéséhez és felhasználásához. 

 Kijelentem és elfogadom, hogy ha nem rendeltetésszerűen, így különösen, ha nem a vonatkozó előírások, biztonsági követelmények, 

illetve a betanítottak szerint használom az eszközöket és az akadálypályát, vagy a jelen jognyilatkozatban, illetve annak aláírásával valótlan 

kijelentést teszek, továbbá ha a „RÓMAI KALANDPARK” személyzetét, vagy üzemeltetőjét megtévesztem és ez által okozok magamban 

vagy harmadik személyben sérülést, idegen dologban kárt vagy egyéb kárt, akkor az így keletkezett károkért a „RÓMAI KALANDPARK” 

helyett vagyok köteles a Ptk. rendelkezései alapján helyt állni, illetve a keletkezett kárt viselni. A „RÓMAI KALANDPARK” eszközeit és 

akadálypályáját ennek megfelelően a kockázatok gondos mérlegelése után, a saját felelősségemre használom. 

 A „RÓMAI KALANDPARK” egészben vagy részben mentesül továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a 

fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik, illetve ha az a károsult felróható magatartásából származott. Tudomásul veszem, 

hogy a Park területe ősfákkal borított, a parkban tartózkodás és parkolás csak szabad akaratból és saját felelősségre történhet. A „RÓMAI 

KALANDPARK” a területén található növényi kultúrák által okozott károkért, sem anyagi, sem személyi, nem tartozik felelősséggel. 

 Tudomásul veszem, hogy a „RÓMAI KALANDPARK” büntetőjogi felelősséget vállal, hogy a személyes azonosító adataimat harmadik 

félnek nem szolgáltatja ki, és kizárólag az esetleges biztosítással kapcsolatos ügyintézésnél használja fel.  

Kijelentem, hogy a pályaszabályzatban és a házirendben meghatározott feltételeket megismertem, tudomásul veszem és azokat kötelező 

érvényűnek tartom a magam számára.  

Tudomásul veszem, hogy 18 éves életkor alatt a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárulásával, 16 éves kor alatt a gondviselőm 

aláírásával válik hitelessé ez a nyilatkozat. A vétőképtelen személy gondozója a jelen jognyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy vele 

szemben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján a „RÓMAI KALANDPARK” megtérítési igényt érvényesíthet, amennyiben a vétőképtelen 

személy kárt okoz. 

RÓMAI KALANDPARK, 2018. 05. 22.       


