Декларація згоди та відмови від відповідальності "Rollmarkt", Hauptstraße 1, 41236
Mönchengladbach
Відмова від відповідальності
Використання скейтхалла в "Rollmarkt" знаходиться у власному ризику. Кожен користувач
несе єдину цивільну та кримінальну відповідальність за всю шкоду, заподіяну ним або
скейтбордом / BMX / Longboard, що використовується ним, якщо не буде узгоджено
жодного відмови. Користувачі з їхнім підписом за декларацією згоди відмови від вимог
будь-якого виду збитків, що виникають у зв'язку з навчанням проти
- Союз Роллат Е. V.
- "Roll Market"
- Організатор, спортивні споруди, тренери, місцеві орендарі та власники
- влада та всі інші особи з організацією проекту
З'єднання,
За винятком пошкоджень, що виникає внаслідок порушення життя, тіла або здоров'я, які
базуються на навмисному або недбалому порушенні обов'язку, включаючи законний
представник або вихідний агент з пільгової групи осіб, а крім будь-яких інших пошкоджень,
що призводить до навмисного або грубо недбалове порушення обов'язку - також
засноване на законному представнику або вираженому агенту пільгової групи людей, проти
- Інші драйвери (скейтборд, Longboard, BMX), їх помічники, власники
- власний водій, пасажир і власні помічники
Робити без претензій будь-якого виду збитків, пов'язаних з тренінгом, за винятком
пошкоджень, що виникає внаслідок порушення життя, тіла або здоров'я, що також є
статутним представником або вираженим агентом пружної групи осіб. І за винятком інших
збитків Виходячи з навмисного або грубо недбалого порушення обов'язку - також
законного представника або вікарно-вихідний агент поживаної групи осіб.
Відмова від відповідальності набуде чинності з підписом усіх учасників. Він застосовується
до вимог, що випливають з будь-якої юридичної причини, зокрема за пошкодження збитків
від договірної та договірної відповідальності, а також для претензій, що виникають з
несанкціонованих дій.
Завдання мовчазних відмовувань залишаються незмінними залежно від вищезгаданого
застереження.
Цим я чітко підтверджую визнання кодексу відповідальності, визнаючи правилам будинку
"роликів" та погоджуюсь, що моя дочка / син у цьому скейтувальнику може відвідувати
скейтборд та довгий борт, так і bmx на власний ризик (не видалити відповідний спосіб).
Назва учасника роз'яснення: ___________________________________
Адреса:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Назва опікуна в звичайному тексті: доступний за номером телефону:
Дата та підпис Guardian (R):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Ця форма повинна бути виконана під час входу в "RollMarkt". На жаль, водіння Skatehalle
неможлива. Багато більше інформації S можна знайти на www.rollbretunion.de. Якщо
додаткові питання, будь ласка, надішліть електронну пошту info@rollbrettunion.de.
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