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Tudatában vagyok, hogy az üzemeltető által biztosított tevékenységek és a létesítményben található eszközök használata kockázattal
jár, melyeket saját akaratomból és saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom. A balesetek elkerülése érdekében a
biztonsági szabályokról ezen nyilatkozat 3. és 4. oldalán tájékoztattak. Ezeket elolvastam és kötelező érvénnyel elfogadom.
Továbbá, késedelem nélkül követem az üzemeltető vagy a személyzet által adott utasításokat. Tudomásul veszem, hogy a biztonsági
szabályok be nem tartása a helyszínről való kitiltást vonhat maga után, a belépési díj visszatérítésére irányuló jogosultság nélkül.
A létesítmény használata saját felelősségre történik. Tudatában vagyok, hogy az üzemeltető csak azon testi sérülésekért, tulajdonban
keletkezett károkért vagy pénzügyi veszteségekért vállal felelősséget, amelyeket az üzemeltető, az üzemeltető jogi képviselőjének,
vagy az üzemeltető bármely eljáró képviselőjének szándékos vagy súlyos gondatlansága okozta.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy nincs olyan egészségügyi problémám, nem szenvedek olyan betegségben, amely az
üzemeltető által biztosított tevékenységek és a létesítményben található eszközök használatában korlátozna vagy gátolna.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt nem állok, az
egészségügyi, fizikai és mentális állapotom az üzemeltető által biztosított tevékenységek és a létesítményben található eszközök
használatát lehetővé teszik.
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A ruhatárban, illetve az értékmegőrző szekrényekben kizárólag olyan tárgyak helyezhetőek el, amelyekre a látogatóknak a
létesítmény igénybevétele során szüksége lehet. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a tárgyakért, amelyekre a
látogatóknak a létesítmény igénybevétele során nincs szüksége. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a ruhatárban elhelyezett
nagyobb összegű készpénzért, értékpapírokért, nagyobb értékkel bíró tárgyakért, mint ékszerek, laptop, mobiltelefon stb.
Az értékmegőrző szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy
öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e a szekrényben. Az értékmegőrző szekrényen kívül hagyott személyes
ruházatért és tárgyakért, valamint abban az esetben, ha a vendég az értékmegőrző szekrényt nyitva hagyja, a létesítmény
Üzemeltetője felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető továbbá nem vállal felelősséget a Létesítmény területére bevitt ruházati és
egyéb személyes tárgyakért sem. Abban az esetben, ha az értékmegőrző szekrény nem zárható, haladéktalanul jelezze az
Üzemeltetőnek, ennek elmaradása esetén, az ezzel összefüggésben keletkezett károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
Tudomásul veszem, hogy a létesítmény területén mindenki saját felelősségére tartózkodik, és vállalom az általam, gyermekeim vagy
a felügyeletem alá tartozó személyek által okozott mindennemű kárért, továbbá személyi sérülésért, balesetért a felelősséget, amit
akár magamnak, akár harmadik személynek okozok.
Amennyiben nem én vagyok a fent nevezett gyermekek törvényes képviselője, alulírott kijelentem, hogy az adott gyermek törvényes
képviselője engem bízott meg, hogy a létesítményben való tartózkodás időtartamára ellássam a gyermek felügyeletét mint gondozó.
Alulírott kijelentem, hogy a felelősségi nyilatkozat aláírására meghatalmazással rendelkezem az adott gyermek törvényes
képviselőjétől.
Tudomásul veszem, hogy az üzemeltető tárolja az általam szolgáltatott adatokat. Az információt bizalmasan kezeli és kizárólag saját
céljaira használja. Az adatokat nem továbbítja harmadik fél felé. Az ügyfél nyilvántartásának megszüntetésekor az összes tárolt adat
visszavonhatatlanul törlődik.
Hozzájárulok, hogy a Superfly Hungary Kft., mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen nyilatkozatban, valamint
a honlapon található adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezelje. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az
adatvédelmi szabályzatot megtekintettem és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Tudomásul veszem továbbá , hogy jelen
nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet és/vagy direkt marketing levelet küldhet. A Társaság a rögzített személyes
adataimat csak a jelen hozzájáruló nyilatkozatom alapján - az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően - a nyilatkozatom
visszavonásáig kezelheti és csak az adatvédelmi szabályzatban rögzített harmadik fél számára adhatja át. Tudomásul veszem, hogy a
hírlevél és direkt marketing levél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül
visszavonhatom. Ebben az esetben a Társaság minden személyes adatot a nyilvántartásából haladéktalanul töröl, és a továbbiakban
hírlevelet és direkt marketing levelet nem küld.
Minden tudomásomra hozott információ és általam adott beleegyezés a visszavonásig marad érvényben. A beleegyezésemet
bármikor visszavonhatom az üzemeltetőn keresztül; a visszavonó nyilatkozat e-mailben a budapest@superfly.eu címre küldhető el,
vagy postai úton a Superfly Hungary Kft., 1133-Budapest, Süllő u. 8. címre.

□
□

Beleegyezem, hogy az általam megadott email címen a hírekről, eseményekről tájékoztatást kapjak.
Beleegyezem, hogy az általam megadott telefonszámon a hírekről, eseményekről tájékoztatást kapjak.

_______________________________

__________________________________________

Kelt.

Aláírás (kiskorú esetében a szülő vagy törvényes képviselő aláírása)
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