
EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 

Az alábbi egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot teszem saját nevemben és az általam kísért 
kiskorú 14 éven aluli vendég(ek) nevében. 
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Gyermek neve Születési idő Lakcím 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

1. Használati szabályzat / Biztonsági előírások elfogadása 

Kijelentem, hogy Klupács Éva egyéni vállalkozó (Székhely: 2889 Súr, Szabadság tér 2.,            
adószám: 55548786-1-31 ) Mountaincart sporteszköz bérlésének Használati szabályzatát        
/ Biztonsági előírásait tanulmányoztam, azt elfogadom. Vállalom, hogy a bérelt          
sporteszközöket a Használati szabályzatát / Biztonsági előírás rendelkezéseivel        
összhangban, továbbá –a saját fizikai és mentális képességeimre figyelemmel         
–rendeltetésszerűen használom. 

2. Stabil testi és lelki állapot 

Vállalom, hogy a Mountaincart sporteszközök bérlése és használata során nem állok           
alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, és nem           
szenvedek olyan betegségben, amely a Mountaincart sporteszköz rendeltetésszerű        
igénybevételében akadályozna, vagy amellyel magamnak, másoknak aránytalan       
veszélyt okoznék. Vállalom továbbá, hogy a sporteszközök felelősségteljes        
igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen megfelelő        
fegyelemmel, önértékeléssel, kockázat felmérési képességgel rendelkezem. 

3. Veszélyek tudomásul vétele, használat saját felelősségre, kárviselés 

Tudomással bírok arról, hogy a Mountaincart sporteszköz használata balesetveszélyes.         
Ez fokozottan igaz, amennyiben a saját fizikai és mentális képességeimet túlbecsülve           
és ezáltal nem rendeltetésszerűen használom azt. Vállalom, hogy az aránytalan          
veszélyeket kerülöm. Vállalom, hogy a harmadik személyeket aránytalanul        
veszélyeztető magatartást jelentem. Elfogadom, hogy a Mountaincart sporteszközt        
saját felelősségemre használom. Megértettem és elfogadom, hogy Klupács Éva         
egyéni vállalkozó kárfelelőssége csak akkor áll fent, ha a sporteszköz állapota nem            
felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak.         
Az általam okozott károkat jelentem, megtérítem. 



 

4. Kísérői felelősség-vállalás 

Elfogadom, hogy amennyiben kiskorút viszek magammal a Mountaincart sporteszközök         
használata során, mint nagykorú kísérő felelek e személyekért. 

5. Utasítások követése 

Vállalom, hogy Mountaincart sporteszköz kölcsönző munkatársainak – akár írásbeli, akár          
szóbeli – utasításait minden esetben követni fogom. Elfogadom, hogy a Használati           
szabályzatát / Biztonsági előírás rendelkezéseinek megsértése vagy valamely utasítás         
megtagadása esetén – díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatnak a           
Mountaincart sporteszköz visszaadására. 

6. Nyilatkozatok kísért és harmadik személyek nevében 

Megértettem, hogy amennyiben kiskorúakat szeretnék magammal vinni a Mountaincart         
sporteszközök használata során, azt csak akkor tehetem meg, amennyiben jogosult          
vagyok nevükben regisztrálni (beleértve a fentiek vállalását). Amennyiben ehhez         
szülői hozzájárulás vagy meghatalmazás szükséges, úgy azt –saját érdekemben         
–előzetesen beszerzem. Így a fenti kötelezettségeket az általam felügyelt kiskorú          
személyek nevében is vállalom.  

7. Kijelentem, hogy 

◻ Nagykorú vagyok, a nyilatkozatot saját nevemben írom alá. 

◻ Nem vagyok nagykorú, ezért a nyilatkozatot nevemben és helyettem  

__________________________ felnőttkorú képviselőm írja alá, aki az én  

◻szülőm / ◻egyéb törvényes képviselőm vagy  

◻mégpedig __________________________ 

 

Súr, 20…………, ……………………….. 

 
 
 

……………………………………………….. 
Aláírás 

 
 
 

……………………………………………….. 
Név olvashatóan 



 


