ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΨΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έγγραφο, διότι υπογράφοντάς το παραιτείστε συγκεκριμένων νομικών
δικαιωμάτων σας. Εάν έχετε απορίες σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο πριν υπογράψετε το έντυπο.
Συμπληρώστε τα κενά χρησιμοποιώντας κεφαλαίους χαρακτήρες και βάλετε το όνομά σας και την υπογραφή σας στο τέλος
της δήλωσης καθώς και την μονογραφή σας σε κάθε σελίδα.
Στο παρόν έγγραφο:
Α) Ο όρος «ορεινές δραστηριότητες» αναφέρεται σε : χιονοδρομικές δραστηριότητες εντός και εκτός πίστας, ήτοι

αλπική

χιονοδρομία, χιονοσανίδα, χιονοδρομία με την υποστήριξη μηχανοκίνητων μέσων ( snowcat skiing, snowmobile assisted skiing),
περιηγήσεις με ορειβατικά σκι αναρριχητικές δραστηριότητες, ήτοι αναρρίχηση βράχου, αναρρίχηση πάγου αλπική αναρρίχηση
μεικτών πεδίων

(πάγου-βράχου), κατάβαση και διάσχιση φαραγγιού με χρήση αναρριχητικού εξοπλισμού, σπηλαιολογία,

ορειβατικές-πεζοπορικές δραστηριότητες, ήτοι ορειβασία, πεζοπορία, πολυήμερη πεζοπορία- διασχίσεις, ορεινή ποδηλασία
Β) Ο όρος « υδάτινες δραστηριότητες» αναφέρεται σε : ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, κυματοσανίδα, θαλάσσιο καγιάκ, καγιάκ ποταμού,
κατάβαση ποταμού με πολυθέσια φουσκωτή βάρκα (ράφτινγκ), αυτόνομες καταδύσεις , καταδύσεις χωρίς «μπουκάλες», θαλάσσιο
ποδήλατο, κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης.
Γ) Ο όρος «γενικές υπαίθριες δραστηριότητες» αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις «ορεινές
δραστηριότητες» και τις

«υδάτινες δραστηριότητες» και περιλαμβάνει –ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά- δραστηριότητες

προθέρμανσης, προετοιμασίας, εκπαίδευσης, προσανατολισμού, παροχής οδηγιών και ψυχαγωγίας.
Δ) Ο όρος « μεταφορά» αναφέρεται σε: όλες τις μορφές μεταφορών εκτός δρόμου και σε δημόσιους δρόμους ή ιδιωτικούς δρόμους
και δασικούς δρόμους, οι οποίες διεξάγονται με τα ιδιόκτητα οχήματα της «WAYOUT ADVENTURES», με μισθωμένα οχήματα, πλοία,
αεροπλάνα, ιδιόκτητα οχήματα των συμμετεχόντων, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα σκάφη, snowmobile και ελικόπτερα, τα οποία
παρέχονται από τη «WAYOUT ADVENTURES» και σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τις «ορεινές δραστηριότητες», τις «υδάτινες
δραστηριότητες» και τις «γενικές υπαίθριες δραστηριότητες» περιλαμβάνοντας –χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά- τα εξής:
φόρτωση, εκφόρτωση και ταξίδια ή κίνηση γύρω από τα ανωτέρω αναφερθέντα μεταφορικά μέσα.
Ε) Ο όρος «βλάβη» αναφέρεται σε όλες τις μορφές σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής βλάβης ή τραυματισμού με
οποιονδήποτε που σχετίζονται με τις

«ορεινές δραστηριότητες», τις «υδάτινες δραστηριότητες», τις «γενικές υπαίθριες

δραστηριότητες» και τη «μεταφορά», οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε : θάνατο, τραυματισμούς κάθε είδους,
κατάγματα, διαστρέμματα, πληγές, εξαρθρώσεις, εκδορές, αιμορραγία, απώλεια των αισθήσεων, διάσειση, ακρωτηριασμούς,
κρυοπαγήματα, υποθερμία, ψυχικό τραύμα, άγχος, φοβίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμέν_, _____________________________ (Ονοματεπώνυμο-ΚΕΦΑΛΑΙΑ) δηλώνω δια του παρόντος ότι
γνωρίζω τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στις δραστηριότητες, τις οποίες διοργανώνει η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
με την επωνυμία «WAYOUT ADVENTURES ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «WAYOUT ADVENTURES»,

ήτοι τις ανωτέρω

αναφερθείσες : α) «ορεινές δραστηριότητες» β) «υδάτινες δραστηριότητες» γ) «γενικές υπαίθριες δραστηριότητες» και δ) «μεταφορά».
Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι οι ανωτέρω αναφερθείσες δραστηριότητες, ήτοι οι «ορεινές δραστηριότητες», οι «υδάτινες
δραστηριότητες» και η «μεταφορά» περιλαμβάνουν κινδύνους πέραν εκείνων που συνήθως συνδέονται με τα ταξίδια σε γη, αέρα και
νερό. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η «WAYOUT ADVENTURES» και το προσωπικό της μπορεί να αποτύχει να προβλέψει αν το
τερέν που χρησιμοποιείται είναι ασφαλές για τις ανωτέρω δραστηριότητες , ή αν μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα. Η μορφολογία του
τερέν, τόσο της γης, όσο και του νερού, που χρησιμοποιείται για τις ανωτέρω δραστηριότητες περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους και
αίτια ατυχημάτων
Ενδεικτικά αναφέρονται, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτούς οι σχετικοί με τις παρακάτω δραστηριότητες κίνδυνοι, οι οποίοι
μπορούν να προκληθούν είτε από φυσικά αίτια είτε και από τρίτους:
Α) Στις ορεινές δραστηριότητες
Οι κίνδυνοι χιονοστιβάδας, πτώσης από βράχο, επίθεσης από άγρια ζώα, άγριο ή ανώμαλο έδαφος και οι πτώσεις των πεζοπόρων
είναι υπαρκτοί και συχνοί στο αλπικό τερέν που χρησιμοποιείται για σκι, ορειβασία και εν γένει για «ορεινές δραστηριότητες», και
μπορούν να προκληθούν από φυσικές δυνάμεις ή από σκιέρ, ορειβάτες και πεζοπόρους. Αίτια ατυχημάτων είναι ο πάγος ή το χιόνι
σε άκρη γκρεμού, η πρόσκρουση σε δέντρα, τα κενά γύρω από δέντρα, η πτώση δέντρων, τα ρυάκια, βράχια, πέτρες, παγίδες σε
δάσος, οι τρύπες και τα βαθουλώματα πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του χιονιού, οι απότομες πλαγιές, γκρεμοί, η πτώση πάγου
και η πτώση βράχου, οι μεταβλητές και δύσκολες συνθήκες χιονιού, ρήγματα ,περιφράξεις και άλλες τεχνητές κατασκευές, επαφή ή
σύγκρουση με άλλο σκιέρ, πεζοπόρο ή ορειβάτη.
Β) Στις υδάτινες δραστηριότητες
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 και ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες και εν γένει για υδάτινες
δραστηριότητες, και μπορούν να προκληθούν από φυσικές δυνάμεις ή από τους χειριστές των σκαφών. Αίτια ατυχημάτων είναι τα
ορμητικά νερά, οι τρύπες με παλινδρομούντα ρεύματα, βράχοι, υποθαλάσσιοι ύφαλοι, βαθουλώματα από εκσκαφές, φράγματα,
καταρράκτες, διαβάσεις ανοιχτού νερού, κύματα, άνεμος, παλιρροϊκά κύματα, υπερχειλίσεις, υπόγεια ρεύματα, σύγκρουση με σερφ,
δίνες, κεραυνός.
Γ) Στη μεταφορά
Ατυχήματα από ανατροπές οχημάτων ή από υπερφορτωμένες σχάρες οροφής ή και ατυχήματα με τρέιλερ, απειρία των οδηγών και
επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης αποτελούν συχνό φαινόμενο στον τύπο της μεταφοράς που χρησιμοποιείται για γενικές υπαίθριες
δραστηριότητες και οφείλονται σε φυσικές δυνάμεις ή σε ανθρώπινο παράγοντα.
Η αμέλεια των άλλων συμμετεχόντων και η ανεπιτυχής προσπάθειά μου για εκτέλεση δραστηριότητας αποτελούν για όλες τις ανωτέρω
αναφερθείσες δραστηριότητες αιτία ατυχημάτων.

Κατανοώ ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες μπορεί να συνεπάγονται εγγενείς κινδύνους βλάβης μου, όπως ο όρος αυτός έχει ανωτέρω
υπό Ε) προσδιορισθεί. Καταλαβαίνω ότι οι δραστηριότητες αυτές, πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες που πιθανόν να βρίσκονται
μακριά από νοσοκομείο ή να είναι αδύνατη η μεταφορά σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά επιλέγω να συμμετάσχω στις ανωτέρω
δραστηριότητες, παρά τον αυξημένο κίνδυνο για μένα, λόγω και της πιθανής απόστασης από νοσοκομείο σε περίπτωση
τραυματισμού. Δεσμεύομαι να μην εκτελώ καμία από τις ανωτέρω δραστηριότητες χωρίς την χρήση του αναγκαίου και κατάλληλου
εξοπλισμό και χωρίς να τηρώ τους γενικούς κανόνες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων.
Δηλώνω ότι συμμετέχω στις ανωτέρω δραστηριότητες έχοντας ακριβή επίγνωση των κινδύνων και των επισφαλών συνθηκών που
σχετίζονται με αυτές και δηλώνω επίσης ότι αναλαμβάνω δια του παρόντος με τη βούλησή μου την ευθύνη για το σύνολο των
κινδύνων βλάβης μου που σχετίζονται με τη συμμετοχή μου στις δραστηριότητες αυτές, καθώς και για κάθε βλάβη ή ζημιά που
μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους η συμμετοχή μου στις δραστηριότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των κινδύνων βλάβης
που συνδέονται με αυτές, προβλεπόμενων ή απρόβλεπτων.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κατανοώ και συμφωνώ ότι ούτε η «WAYOUT AVENTURES» , ούτε οι διευθύνοντες αυτήν, ούτε τα στελέχη της ,οι εργαζόμενοι σε
αυτήν, οι οδηγοί της , οι εκπαιδευτές, οι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι με αυτήν, οι πράκτορες, οι αντιπρόσωποι, οι διάδοχοι και
εκδοχείς, οι εθελοντές που τη συνδράμουν, οι διασώστες, καθώς ούτε οι χορηγοί, ή οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, του οποίου
προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιούνται κατά την διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος πιθανός
εμπλεκόμενος, εργαζόμενος ή εθελοντής (εφεξής αναφέρονται ως "Απαλλασσόμενα Πρόσωπα"), μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι
ή συνυπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ποσοστό για τη βλάβη (περιλαμβανομένης της ψυχικής οδύνης και της
ηθικής βλάβης), που μπορεί να προκύψουν στον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τους κληρονόμους ή εξουσιοδοτούμενους μου, ή
τρίτους, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στις ανωτέρω δραστηριότητες ή ως αποτέλεσμα της αμέλειας του κάθε μέρους,
συμπεριλαμβανομένων των Απαλλασσομένων Προσώπων, είτε έμμεσα είτε άμεσα.
Δηλώνω, ότι ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε οι κληρονόμοι ή οι εξουσιοδοτούμενοί μου, έχουν δικαίωμα απαίτησης από τα
Απαλλασσόμενα Πρόσωπα, και δεν θα ασκήσουν αγωγή ή μήνυση εναντίον των Απαλλασσομένων Προσώπων ως αποτέλεσμα της
συμμετοχής μου στις ανωτέρω δραστηριότητες. Δηλώνω ότι παραιτούμαι από κάθε αξίωσή μου έναντι των Απαλλασσομένων
Προσώπων από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στις ανωτέρω δραστηριότητες,
οφειλόμενες σε οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας των Απαλλασσομένων Προσώπων.
Κατανοώ ότι είμαι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσω κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες και δεσμεύομαι να τον
διατηρώ σε άριστη λειτουργική κατάσταση, ασχέτως από την πηγή/προμηθευτή του εξοπλισμού μου.
Δεσμεύομαι να διατηρήσω τη σωματική μου ακεραιότητα και απαλλάσσω τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα από οποιαδήποτε ευθύνη
αποζημίωσης υλικής ζημιάς ή σωματικής βλάβης που προκαλώ σε τρίτο πρόσωπο, εξαιτίας της συμμετοχής μου στις ανωτέρω
δραστηριότητες. Απαλλάσσω τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης για τυχόν δαπάνες που
ενδέχεται να προκύψουν για ιατρικά έξοδα, έρευνα και διάσωση, εκκένωση, και αντιδικία, εξαιτίας της συμμετοχής μου στις ανωτέρω
δραστηριότητες.
Κατανοώ ότι το σύνολο των όρων του παρόντος εγγράφου έχει συμβατικό χαρακτήρα και δεν είναι μια απλή περιγραφή και ότι η
υπογραφή του παρόντος εγγράφου γίνεται με τη δική μου ελεύθερη βούληση. Με τον τρόπο αυτό, παραιτούμαι κάθε δικαιώματος να
υποβάλω αγωγή και μήνυση για τις προαναφερόμενες αιτίες, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής μου στις ανωτέρω δραστηριότητες.

Δηλώνω ότι η παρούσα συμφωνία είναι έγκυρη και δεσμευτική έναντι των κληρονόμων μου, των συγγενών μου, των εκτελεστών
διαθήκης, των διαχειριστών δικαιωμάτων, εκδοχέων και αντιπροσώπων μου, σε περίπτωση θανάτου, ανήκεστης βλάβης

ή

τραυματισμού μου.
Δηλώνω ότι οποιαδήποτε δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις μεταξύ εμού και της «WAYOUT ADVENTURES» διέπονται από
και ερμηνεύονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και καμιάς άλλης έννομης τάξης, οποιαδήποτε δε
αντιδικία αφορά εμένα και την «WAYOUT ADVENTURES» ασκείται αποκλειστικά στα όρια της ελληνικής επικράτειας και αποτελεί
αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Δηλώνω ότι κατά τη συναλλακτική επαφή μου με τη «WAYOUT ADVENTURES» και πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας μαζί
της, καθώς και κατά την έναρξη της παρούσας δήλωσης, δεν μου δόθηκε και δεν βασίζομαι σε οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή
διαβεβαίωση ή δήλωση των Απαλλασσομένων Προσώπων αναφορικά με την ασφάλεια κατά διεξαγωγή των ανωτέρω
δραστηριοτήτων, εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα συμφωνία.
Δηλώνω ότι είμαι ενήλικος και νομικά αρμόδιος να υπογράψω την εν λόγω δήλωση απαλλαγής, παρουσία μάρτυρα, ή ότι έχω την
γραπτή συγκατάθεση του γονέα μου ή κηδεμόνα να συμμετέχω στις ανωτέρω δραστηριότητες υπό τους όρους αυτής της απαλλαγής,
με

τους

οποίους

συμφωνούν

βάζοντας

την

υπογραφή

τους

παρουσία

μάρτυρα.

Η

πρόθεση

του/της

_____________________________ (ΕΠΩΝΥΜΟ) είναι να απαλλάσσει με το παρόν έγγραφο όλα τα Απαλλασσόμενα Πρόσωπα,
όπως ορίζονται στο παρόν, από κάθε μορφής ευθύνες για σωματικές βλάβες, υλικές ζημίες ή θάνατο, ανεξαρτήτως αιτίου (τα αίτια
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αμέλεια των Απαλλασσομένων Προσώπων, είτε έμμεση είτε άμεση).

ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΟΥ.
(Ονοματεπώνυμο-ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ________________________________________________
ΑΔΤ _________________ Υπογραφή ____________________ Ημερομηνία ____________
(Ονομ/νυμο γονέα ή κηδεμόνα-ΚΕΦΑΛΑΙΑ) _____________________________________ (αφορά Ανήλικους)
ΑΔΤ _________________ Υπογραφή ____________________ Ημερομηνία ____________(αφορά Ανήλικους)
Διεύθυνση _______________________________________ Τηλέφωνο ________________
Μάρτυρας. (Ονοματεπώνυμο-ΚΕΦΑΛΑΙΑ) _______________________________________
ΑΔΤ _________________ Υπογραφή ____________________ Ημερομηνία ____________

