VASTUTUSE LEHT

Vabatahtlik osalemine
Käesoleva vastutuse lehe allkirjastamisega kinnitan, et osalen vabatahtlikult treeningkeskuse Warriors
Den (edaspidi „Warriors Den“) tegevuses. Mõistan täielikult ja tunnistan, et takistusradade kasutamise ja
mistahes seadmete või teenuste kasutamise ja tegevustes osalemise ja Warriors Denis viibimisega
kaasneb õnnetusjuhtumite oht, mis võivad lõppeda raskete vigastustega, kolmandatele isikutele kehavigastuste tekitamisega ja/või varalise kahjuga. Nimetatud tegevustes osalevad isikud peavad olema
nendest riskidest teadlikud ja nendega leppima ning vastutama oma tegevuse ja selle tagajärgede eest,
sh trennides ja/või sessioonidel osalemise eest.
Mõistan täielikult, et Warriors Deni või selle esindaja poolt esitatavad reeglid ning antavad juhised
antakse ainult kõigi kasutajate ohutuse ja mugavuse tagamise eesmärgil.
Korraldaja vastutus
Kinnitan käesolevaga seadustega lubatud ulatuses, et olen teadlik erinevates Warriors Deni poolt pakutavates tegevustes osalemise ja teenuste kasutamisega kaasnevatest riskidest ja kinnitan, et Warriors Den
ega selle esindajad ei vastuta minu tegevuse mistahes võimalike tagajärgede eest, sh kehavigastuste ega
varalise kahju tekitamise eest. Vastutusest vabastamine ei kehti Warriors Denile kui korraldajale ega selle
esindajatele, kui nad on tegutsenud hooletult või põhjustanud allakirjutanule tahtlikult vigastusi.
Kindlustus
Olen teadlik, et tavaline kindlustus ei pruugi katta enamust õnnetusjuhtumite tüüpidest, mis võivad aset
leida Warriors Deni poolt pakutavates tegevustes osalemisel või teenuste kasutamisel.
Sobivus osalemiseks
Kinnitan käesoleva vastutuse lehe allkirjastamisega järgmist:
Mina (ja alaealised, keda esindan) olen hea tervisega ja Warriors Deni poolt pakutavate vahendite,
tegevuste ja teenuste kasutamiseks sobivas füüsilises vormis. Ma ei osale üheski tegevuses alkoholijoobes, ebaseaduslike ega retseptiravimite mõju all, mis võivad mistahes moel kahjustada minu võimet
vahendeid ja mistahes Warriors Deni poolt pakutavaid tegevusi või teenuseid ohutult kasutada. Mul ei
ole ühtki haigust, mille tõttu ma ei sobi mistahes Warriors Deni poolt pakutavaid tegevusi või teenuseid
kasutama.
Osaleja tervise, füüsilise vormi ja võimete mistahes Warriors Deni poolt pakutavate vahendite kasutamiseks, mistahes tegevustes osalemiseks ja mistahes teenuste minevikus, praegu ja tulevikus kasutamiseks piisavuse otsustamise eest vastutab ainult allakirjutanu! Kahtluste korral pöörduge palun arsti
poole.

Alaealised
Enne, kui alaealine võib mistahes tegevustes osaleda või teenuseid või ruume kasutada peab tema lapsevanem või seaduslik eestkostja allkirjastama käesoleva kokkuleppe. Warriors Den võib täielikult tugineda end
osaleja lapsevanemaks või eestkostjaks nimetava isiku poolt esitatud teabele ja ei ole kohustatud eraldi
kontrollima, kas seesugune isiku on tegelikult osaleja lapsevanem või seaduslik eestkostja.

Tulevased külastused
Käesolev vastutuse leht kehtib KÕIGILE allakirjutanu tulevastele Warriors Deni külastustele.
Allkirjastades käesoleva vastutuse lehe üksi ilma, et selle allkirjastaks ka minu lapsevanem või eestkostja,
kinnitan, et olen vähemalt 18 aastat vana.
Kinnitan oma allkirjaga, et olen käesoleva vastutuse lehe tähelepanelikult läbi lugenud ja saan aru lehe sisust
ja kõigist eeskirjadest, nende sisust ja tähendusest, olen tingimustega nõus ja järgin Warriors Deni igal
konkreetsel ajahetkel kehtivaid eeskirju.
Reeglite eiramine annab Warriors Denile õiguse allakirjutanud osaleja ruumidest välja toimetada ilma
sissepääsupiletite eest tasutud summat tagastamata. Reeglite või muude Warriors Deni või selle esindajate
poolt antud juhtnööride tõsine või korduv eiramine või neile mitte kuuletumine võib tuua kaasa osaleja
liikmelisuse tühistamise ja tema ruumidesse sisenemise keelu.
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