Ansvarsfraskrivelse for MTB

Læs sikkerhedsreglerne nøje og aflever underskrevet skema til personalet.
Generelt:
- Ved leje af mountainbikes hos Kragerup Go High, skal du
være opmærksom på, at du selv bærer det fulde ansvar i
forbindelse med aktiviteten. Ved din deltagelse fraskriver du dig
derfor ethvert erstatningskrav og dermed erstatningsansvar, du
måtte pålægge Kragerup Go High i forbindelse med aktiviteten.
”Ingen presser dig til noget. Det er dig selv, der
bestemmer farten, og hvor meget du vil og tør!”
Følgende personer må IKKE benytte MTB banen:
- Personer med ryg-, nakke- og knæproblemer
- Personer påvirket af alkohol, rusmidler eller medicin.
- Personer som lider af epilepsi eller andre lidelser, der ikke
tillader, at der kan køres bil.
- Personer med hjerte- eller lungeproblemer.
- Diabetikere bør tjekke deres blodsukker inden de klatre.
- Gravide
- Max vægt: 130 kg
Adgangskrav:
Min. højde 150 cm.
- I en nødsituation råbes ”Hjælp” – Vi patruljerer skoven min.
hver 30. min.

Brug af MTB:
1. Ved at underskrive denne erklæring bekræftes det, at jeg er
myndig, er fyldt 18 år, og at min benyttelse af mountainbikes
m.v. tilhørende Kragerup Go High, sker på eget ansvar.
2. Jeg er indforstået med og accepterer, at kørsel af
mountainbike kræver koncentration, fysisk styrke og god
opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og
at jeg ikke er påvirket af euforiserende stoffer eller medicin,
der kan gøre mig uegnet til at køre på mountainbike. Jeg er
bekendt med, at man ikke må køre mountainbike, hvis man har
hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, er gravide, eller har
rygskader.
3. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg selv hæfter for
skader på mountainbiken og andet udstyr som anvendes,
såfremt jeg handler uagtsomt, udøver hærværk eller
tilsidesætter de anvisninger som medarbejderne giver mig.
4. Jeg er indforstået med og accepterer, at Kragerup Go High
IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på mine
ejendele og eventuelle personskader, som jeg måtte forvolde
på mig selv eller tredjemand i forbindelse med benyttelsen af
de lejede mountainbikes.
Jeg erklærer hermed, at jeg accepterer den risiko, der er
forbundet og underskriver ovenstående erklæring.

VIGTIGT: Når jeg underskriver, har jeg læst og forstået reglerne der er gældende for Kragerups MTB bane. Jeg er indforstået med,
at såfremt jeg bryder reglerne, kan Kragerup Gods ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne. Brugen af Kragerups MTB og bane kan
medføre en risiko, som i værste fald kan medføre skader eller død. Jeg er også indforstået med, at jeg bliver, uden refusion, hvis jeg
ikke følger ovenstående reglerne fuldt ud. Ansvarsfraskrivelsen gemmes i 5 år af hensyn til, hvis en skade skulle opstå.
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ANSVARLIG FOR PERSONER UNDER 18 ÅR:
NAVN:__________________________MAIL: _____________________________
Tlf.nr.:______________________UNDERSKRIFT: __________________________
ØNSKER DU NYHEDER FRA GO HIGH & EVENT, sæt X her:_____

Underskrift
(hvis over 18 år)

