ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ,
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Γράψτε ολογράφως
Όνομα:
Διεύθυνση:

ΠΡΟΣ:
ΚΑΙ ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Σε αυτή τη συμφωνία:
α) ο όρος "ΣΚΙ" αναφέρεται σε "helicopter skiing, "snowcat skiing", "backcountry skiing",
"snowmobile assisted skiing", "alpine skiing", "telemark skiing", "snowboarding"," cross country
skiing", και "ski touring"
β) ο όρος "BOATING" αναφέρεται σε “flatwater canoeing,” “whitewater canoeing,” “flatwater
kayaking,” “whitewater kayaking,” “sea kayaking,” “whitewater rafting,” “ocean surfing,”
“river surfing,” and “sailing,”
γ) ο όρος "ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ» αναφέρεται σε “alpine climbing,” “rock climbing,” “ice climbing,”
“caving,” “mixed climbing,” and “mountaineering,”
δ) ο όρος "ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ» αναφέρεται σε day hiking,” “backpacking,” and “snowshoeing.”
ε) ο όρος "ΔΙΑΣΩΣΗ" αναφέρεται σε “rope rescue,” “rock rescue,” “cave rescue,” “mountain
rescue,” “helicopter rescue,” “swiftwater rescue,” “surf rescue,” and “avalanche rescue,”
στ) ο όρος "ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΤΑΞΙΔΙ" αναφέρεται σε όλες τις μορφές ταξιδιού σε στεριά, αέρα και νερό,
και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, υπηρεσίες και χρήση των εγκαταστάσεων, είτε αυτές
παρέχονται από ------------- ή διοργανώνονται από ----------- ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται

με το σκι, την κωπηλασία, την ορειβασία, την πεζοπορία, τη διάσωση και τις δραστηριότητες
υπαίθριου ταξιδιού, περιλαμβάνοντας- χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά- τα εξής: συνεδρίες
προσανατολισμού και οδηγιών, μεταφορά, διαμονή, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός από
το σκι, κωπηλασία, ορειβασία, πεζοπορία, διάσωσης, και υπαίθριο ταξίδι.
ζ) ο όρος "ΜΕΤΑΦΟΡΑ" αναφέρεται σε όλες τις μορφές μεταφορών εκτός δρόμου και σε
δημόσιους δρόμους ή ιδιωτικούς δρόμους, και δασικούς δρόμους, και περιλαμβάνει τα ιδιόκτητα
οχήματα------------------------, μισθωμένα οχήματα, πλοία, αεροπλάνα, ιδιόκτητα οχήματα των
συμμετεχόντων, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα σκάφη, snowmobile, snowcat και ελικόπτερα τα οποία
είτε παρέχονται από --------------------είτε ορίζονται από ------------------------- ή με οποιοδήποτε
τρόπο σχετίζονται με σκι, κωπηλασία, ορειβασία, πεζοπορία, διάσωση, δραστηριότητες υπαίθριου
ταξιδιού,, περιλαμβάνοντας- χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά-τα εξής: φόρτωση, εκφόρτωση
και ταξίδια ή κίνηση γύρω από τα οχήματα, μηχανοκίνητα σκάφη, snowmobiles, snowcats και
ελικόπτερα.
η) ο όρος "ΖΗΜΙΑ" αναφέρεται σε όλες τις μορφές σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής
ζημίας ή τραυματισμού με οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζονται με σκι, κωπηλασία, αναρρίχηση,
πεζοπορία, διάσωσης, δραστηριότητες υπαίθριου ταξιδιού , και τις δραστηριότητες μεταφοράς οι
οποίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: θάνατο, κατάγματα, διαστρέμματα, πληγές,
εξαρθρώσεις, ακρωτηριασμούς, κρυοπαγήματα, υποθερμία, ψυχικό τραύμα, άγχος, φοβίες και
φόβους.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ, ΠΝΙΓΜΟΣ, ΑΛΠΙΚΟ ΤΕΡΕΝ,
ΠΟΤΑΜΙΟ ΤΕΡΕΝ, ΩΚΕΑΝΙΟ ΤΕΡΕΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΚΑΙΡΟΣ, κ.α.
Γνωρίζω ότι το σκι, κωπηλασία, η ορειβασία, η πεζοπορία διάσωσης, οι δραστηριότητες
υπαίθριου ταξιδιού , και η μεταφορά περιλαμβάνουν κινδύνους πέραν εκείνων που συνήθως
συνδέονται με τα ταξίδια σε γη, αέρα και την ύπαιθρο σε υδάτινο περιβάλλον. Ο κίνδυνος
χιονοστιβάδας είναι υπαρκτός και συχνός στο αλπικό τερέν που χρησιμοποιείται για σκι και
ορειβασία, και μπορεί να προκληθεί - χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά- από φυσικές δυνάμεις
ή από ορειβάτες και σκιέρ. Ο πνιγμός, η υποθερμία, και οι επικίνδυνες καταστάσεις που
οφείλονται σε άλλα σκάφη και τους ιδιοκτήτες τους αποτελούν συχνά φαινόμενα στο υδάτινο
περιβάλλον που χρησιμοποιείται για κωπηλατικές ή ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες και μπορούν
να προκληθούν - χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά- από φυσικές δυνάμεις ή τους χειριστές
των σκαφών. Οι κίνδυνοι πτώσης από βράχο, πτώσης στον πάγο, πτώσης κατά την αναρρίχηση ή
κατά τη διάρκεια του σκι αποτελούν συχνό φαινόμενο σε αλπικό τερέν που χρησιμοποιείται για
την αναρρίχηση και το σκι και μπορεί να προκληθούν - χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά- από
φυσικές δυνάμεις ή από ορειβάτες και σκιέρ. Υπάρχει πιθανότητα επίθεσης από αρκούδες ή άλλα
άγρια ζώα, κινδύνου από άγριο ή ανώμαλο έδαφος, και οι πτώσεις των πεζοπόρων αποτελούν
συχνό φαινόμενο που εγκυμονεί κινδύνους στο υπαίθριο τερέν που χρησιμοποιείται για
πεζοπορία, και μπορεί αυτοί οι κίνδυνοι να προέλθουν είτε από φυσικές δυνάμεις ή πεζοπόρους.
Ατυχήματα από ανατροπές οχημάτων ή υπερφορτωμένο σχάρες οροφής ή και ατυχήματα με
τρέιλερ, απειρία των οδηγών και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης αποτελούν συχνό φαινόμενο
στον τύπο της μεταφοράς που χρησιμοποιείται για σκι, κωπηλασία, ορειβασία, πεζοπορία,

διάσωση, δραστηριότητες υπαίθριου ταξιδιού, και οφείλονται - χωρίς να περιορίζονται μόνο σε
αυτά- σε φυσικές δυνάμει ή ανθρώπινο παράγοντα.
Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι -------------------------και το προσωπικό τους μπορεί να αποτύχει να
προβλέψει αν το τερέν που χρησιμοποιείται είναι ασφαλές για σκι, κωπηλασία, αναρρίχηση,
πεζοπορία, διάσωσης, υπαίθρια πεζοπορία και τη μεταφορά, ή αν μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα.
Η μορφολογία του εδάφους, τόσο της γης και νερού, που χρησιμοποιείται για σκι, κωπηλασία,
ορειβασία, πεζοπορία, διάσωσης, και υπαίθρια πεζοπορία είναι δύσκολο ή αδύνατο να ελεγχθεί ή
να προσδιοριστεί, δεν έχει επιθεωρηθεί και περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους και αίτια
ατυχημάτων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν οφείλονται - χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά-,
επιθέσεις από αρκούδες και άλλα ζώα, πάγο ή χιόνι σε άκρη γκρεμού, δέντρα, πτώση δέντρων,
κενά γύρω από δέντρα, πρέμνα δένδρων, ρυάκια, βράχια, πέτρες, παγίδες σε δάσος, τρύπες και
βαθουλώματα πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του χιονιού, απότομες πλαγιές, γκρεμούς, πτώση
πάγου και πτώση βράχου, μεταβλητές και δύσκολες συνθήκες χιονιού, ρήγματα, δρόμους για
snowcat και επικλινείς στροφές δρόμων, περιφράξεις και άλλες τεχνητές κατασκευές, επαφή ή
σύγκρουση με άλλο σκιέρ, ιστιοπλόο, κωπηλάτη ή ορειβάτη καθώς και ορμητικά νερά, τρύπες με
παλινδρομούντα ρεύματα, βράχους, υποθαλάσσιους υφάλους, , βαθουλώματα από εκσκαφές ,
σάρωθρα, φράγματα, καταρράκτες, διαβάσεις ανοιχτού νερού, κύματα, άνεμο, παλιρροϊκά
κύματα, υπερχειλίσεις, υπόγεια ρεύματα, σύγκρουση με σερφ , δίνες, χαλάζι, κεραυνό, κακές
καιρικές συνθήκες, αδυναμία να προβλέψει καιρικές συνθήκες, ανατροπές οχημάτων,
υπερφορτωμένο σχάρες οροφής, ατυχήματα με τρέιλερ, επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης,
επικίνδυνη κατάσταση του δρόμου, όπως επίσης η ανεπιτυχής προσπάθεια για σκι, ιστιοπλοΐα,
κωπηλασία ή αναρρίχηση με ασφάλεια, στηριζόμενος στις δικές μου δυνάμεις ή στα όρια των
προδιαγεγραμμένων περιοχών, η ανεπιτυχής προσπάθεια πρόβλεψης ή αναγνώρισης μιας
επικίνδυνης κατάστασης, αμέλεια των άλλων σκιέρ, ιστιοπλόων ,κωπηλατών, αναρριχητών,
οδοιπόρων και διασωστών, καθώς επίσης και ΑΜΕΛΕΙΑ εκ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, -------------------------- 'Η ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΥΜΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ---------------------------------------- ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΜΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΚΙ, ΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 'Η
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Η επικοινωνία τόσο στη στεριά όσο και στο υδάτινο τερέν
που χρησιμοποιείται είναι δύσκολη και, σε περίπτωση ατυχήματος, η διάσωση και η ιατρική
φροντίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Οι καιρικές συνθήκες είναι πιθανόν να είναι ακραίες και
να μεταβληθούν γρήγορα και χωρίς προειδοποίηση, καθιστώντας το ταξίδι με οποιοδήποτε μέσο
επικίνδυνο.
ΕΧΩ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΟ ΣΚΙ, ΤΗΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 'Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, ΤΗΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ, ΤΗ
ΔΙΑΣΩΣΗ, ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΜΕ ΤΗ
ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΑΝΑΤΟΥ,
ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ SNOWBORDERS ΚΑΙ TELEMARK ΣΚΙΈΡ - ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σε αντίθεση με τις μπότες και τις δέστρες του αλπικού σκι, οι μπότες και οι δέστρες του
snowboard και του telemark δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε είναι δυνατόν να απασφαλιστούν υπό
κανονικές συνθήκες. Η χρήση τέτοιων συστημάτων, όπως και η χρήση ιμάντα ασφαλείας ή
συνεκτικών εξαρτημάτων από snowboarders και σκιέρ telemark αυξάνουν τον κίνδυνο να μην
επιβιώσουν σε μια χιονοστιβάδα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η--------------------------- παρέχει εκπαίδευση που αποσκοπεί στην κατάρτιση οδηγών του
επαγγελματικού σκι, της κωπηλασίας, της ιστιοπλοΐας, της ορειβασίας, της πεζοπορίας, της
διάσωσης, και του υπαίθριου ταξιδιού,προκειμένου να εκπαιδεύσει επαγγελματίες οδηγούς είναι
απαραίτητο οι μαθητές να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες οι οποίες ότι έχουν υψηλότερα
επίπεδα κινδύνου από ό,τι μπορεί να θεωρηθεί εύλογο σε σχέση με τα πρότυπα τα οποία ισχύουν
για νεοεισερχόμενους, αρχάριους, μέσου επιπέδου, δόκιμους, οδηγούς εμπορικών διαδρομών και
οδηγούς διαδρομών αναψυχής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει - χωρίς να περιορίζεται μόνο σε
αυτά- δραστηριότητες όπως: καθοδήγηση αναρίχησης εκεί όπου οι αναρριχητές αποθέτουν τον
αναρριχητικό τους εξοπλισμό, αναρρίχηση χωρίς κράνος, διαδρομή και λήψη αποφάσεων σε
τερέν χιονοστιβάδας, ιστιοπλοΐα ή κωπηλασία σε διαύλους ανοιχτών υδάτων, ιστιοπλοΐα ή
κωπηλασία σε άγρια νερά, ή σερφ, αναρρίχηση και διάσωση σε περιβάλλον πολυποίκιλων
εδαφών, οχήματα μαθητείας οδήγησης, πεζοπορία σε ασυνήθιστα τραχύ και απομακρυσμένο
έδαφος, ψυχολογική πίεση προερχόμενη από την εξέταση και τη διαδικασία αξιολόγησης,
μαθητευόμενους που λαμβάνουν αποφάσεις για την πορεία και την αξιολόγηση των κινδύνων, για
λογαριασμό των άλλων μαθητευόμενων, δραστηριότητες χωρίς επίβλεψη, δραστηριότητες ο
οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν εύλογες σε σχέση με τα πρότυπα τα οποία ισχύουν για
νεοεισερχόμενους, αρχάριους, μέσου επιπέδου, δόκιμους, οδηγούς εμπορικών διαδρομών και
οδηγούς διαδρομών αναψυχής (για παράδειγμα, σε κατάσταση κόπωσης, σε κακές καιρικές
συνθήκες ή σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας).

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η---------------------------------------- μου επιτρέπει να συμμετάσχω σε
δραστηριότητες όπως σκι, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, αναρρίχηση, , πεζοπορία, διάσωσης, υπαίθρια
πεζοπορία και τη μεταφορά, και έχοντας γνώση και αναγνωρίζοντας την επάρκεια κάθε
σημαντικής και επαχθούς αιτίας, από εδώ και στο εξής συμφωνώ τα παρακάτω:

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ που έχω ή μπορεί να έχω στο μέλλον κατά της -----------------------------------------καθώς και τους διευθύνοντες, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτές,
τους οδηγούς, τους πράκτορες, τους ανεξάρτητους συμβαλλόμενους, τους αντιπροσώπους, τους
διαδόχους και εκδοχείς (εκ των οποίων όλοι θα αναφέρονται στο εξής ως ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ)
και να ΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ από οποιαδήποτε ι κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά,
δαπάνη ή τραυματισμό συμπεριλαμβανομένου του θανάτου - του δικού ή συγγενικού μου
προσώπου- ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου σε δραστηριότητες όπως το σκι, την ιστιοπλοΐα,
την κωπηλασία, την αναρρίχηση, την πεζοπορία, τη διάσωση, την υπαίθρια πεζοπορία και τη
μεταφορά, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗΣ Ή
ΑΛΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ----------------------------------------------------------------------------- , ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΑΠΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΚΙ, ΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΤΗΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ,
ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙ.

2. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΚΕΡΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΩ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη αποζημίωσης υλικής ζημιάς, ή
σωματικής βλάβης σε τρίτους που προκύπτει από τη συμμετοχή μου σε δραστηριότητες όπως το
σκι, την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία, την αναρρίχηση, την πεζοπορία, τη διάσωση, την υπαίθρια
πεζοπορία και τη μεταφορά.
3. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΩ ΤΟΥΣ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τυχόν δαπάνες που
ενδέχεται να προκύψουν για ιατρικά έξοδα, έρευνα και διάσωση, εκκένωση, και αντιδικία που
προκύπτουν από τη συμμετοχή μου σε δραστηριότητες όπως το σκι, την ιστιοπλοΐα, την
κωπηλασία, την αναρρίχηση, την πεζοπορία, τη διάσωση, την υπαίθρια πεζοπορία και τη
μεταφορά.
4. Ότι η παρούσα συμφωνία είναι έγκυρη και δεσμευτική έναντι των κληρονόμων μου, συγγενικών
μου προσώπων, εκτελεστές διαθήκης, διαχειριστές δικαιωμάτων, εκδοχείς και αντιπροσώπους
μου, σε περίπτωση θανάτου ή ανήκεστης βλάβης.
5. Ότι η παρούσα συμφωνία και οποιαδήποτε δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις μεταξύ
των συμβαλλομένων της παρούσας συμφωνίας διέπονται από και ερμηνεύονται αποκλειστικά
από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και καμιάς άλλης νομοθεσίας, και, τέλος,
6. Όποια αντιδικία αφορά τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να
ασκείται αποκλειστικά στα όρια της ελληνικής επικράτειας και αποτελεί αποκλειστική δικαιοδοσία
της νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Κατά την έναρξη της παρούσας συμφωνίας δεν βασίζομαι σε οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή
διαβεβαίωση ή δήλωση των ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ αναφορικά με την ασφάλεια δραστηριοτήτων

δραστηριότητες όπως το σκι, την ιστιοπλοΐα, την κωπηλασία, την αναρρίχηση, την πεζοπορία, τη
διάσωση, την υπαίθρια πεζοπορία και τη μεταφορά εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα
συμφωνία.
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ 19 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ
ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ - ΕΙΤΕ ΕΓΩ Ή ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ, ΕΓΓΥΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΟΧΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΡΟΣΩΠΟΙ- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΠΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ.

Υπεγράφη την ____________ημέρα του ________________, 20_____.

Υπογραφή του αιτούντος

Υπογραφή του μάρτυρα

Ονοματεπώνυμο ολογράφως

Ονοματεπώνυμο ολογράφως

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΠΛΗΡΩΘΕΙ, ΝΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ------------------------------------- .

