Corfu Outdoor Activities – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και απαντήσει ειλικρινά την
“Βεβαίωση Κατάστασης Υγείας”. Δηλώνω επίσης ότι θέλω να συμμετάσχω σε εκδρομές του
«Corfu Outdoor & Leisure Activities», το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν
περιορίζεται μόνο σε αυτά, πεζοπορία, ή ποδηλασία σε υψόμετρο έως και 930 μέτρα πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας, Stand Up Paddling ή Kayak στη θάλασσα μέχρι βάθους 10
μέτρων, μαθήματα μαγειρικής με φούρνο με ξύλα ή χρήση υγραερίου για το μαγείρεμα,
που θα ονομάζονται στο εξής "Δραστηριότητες". Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου σε
αυτές τις Δραστηριότητες ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού και ακόμη και την πιθανότητα
θανάτου. Επιπλέον, επιβεβαιώνω ότι συμμετέχω εθελοντικά σε τέτοιες δραστηριότητες με
γνώση των κινδύνων που ενέχονται και ότι αναλαμβάνω και αποδέχομαι ρητά την
αποκλειστική ευθύνη για τη δική μου υγεία και ασφάλεια.
Δηλώνω ότι είμαι σωματικά και ψυχικά έτοιμος και δεν πάσχω από καμία κατάσταση,
τραυματισμό, βλάβη, ασθένεια, αναπηρία ή άλλη ασθένεια που θα εμπόδιζε τη συμμετοχή
μου σε παραπάνω δραστηριότητες. Αναγνωρίζω ότι είναι αποκλειστική μου ευθύνη να
εξεταστώ από γιατρό πριν από τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες. Αναγνωρίζω ότι
είτε έχω πρόσφατα(όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία συμμετοχής στην
Δραστηριότητα) υποβληθεί σε εξέταση με φυσική παρουσία και μου δόθηκε η άδεια του
γιατρού μου να συμμετάσχω είτε, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ότι συμμετέχω με δική μου ευθύνη.
Κατανοώ και είμαι πρόθυμος να αναλάβω και να αποδεχτώ τους κινδύνους που
σχετίζονται με αυτές τις Δραστηριότητες, αποδέχομαι εθελοντικά να παραιτηθώ από
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ που έχω ή ενδέχεται να έχω στο μέλλον κατά της
«Corfu Outdoor & Leisure Activities» , των ιδιοκτητών της , υπαλλήλων, ανεξάρτητων
συνεργατών, εκπρόσωπων, αντιπροσώπων και διαδόχων της παραπάνω αναφερομένης
εταιρείας και να αποδεσμεύσω αυτούς από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά,
δαπάνη ή τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου που μπορώ να περιέλθω εγώ
ή οι απόγονοι μου και μπορεί να προέλθει σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής μου σε αυτές
τις δραστηριότητες.
Κατανοώ ότι η «Corfu Outdoor & Leisure Activities» δεν χρησιμοποιεί επαγγελματίες
οδηγούς / συνοδούς και κάθε οδηγός / συνοδός έχει την προσωπική του ασφαλιστική
κάλυψη αστικής ευθύνης. Ως εκ τούτου, κατανοώ και αναγνωρίζω ότι το "Corfu Outdoor &
Leisure Activities" δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή προσωπικό
τραυματισμό που προκύπτει από τις πράξεις, τα λάθη ή τις παραλείψεις μου. Η παρούσα
Συμφωνία και τυχόν δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις μεταξύ των μερών της
παρούσας Συμφωνίας διέπονται και ερμηνεύονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους
της Ελληνικής Δημοκρατίας και κάθε διαφορά που αφορά τα μέρη της παρούσας
Συμφωνίας εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
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