Felelősségvállalási nyilatkozat
Házirend
A Monkey Boulder Mászóterem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1184 Budapest, József utca
29., Cg. 01-09-181817, adószám: 24777247-2-43) által a Budapest, III: kerület Szentendrei út 95. szám alatt
üzemeltetett Monkey Boulder falmászó terem (a továbbiakban „Monkey Boulder”) Házirendjét elolvastam,
az abban foglaltakat megértettem és vállalom azok maradéktalan betartását. A Házirend aktuális verziója
(a frissítés dátumának megjelölésével) a Monkey Boulderben kifüggesztve található. Vállalom, hogy újbóli
látogatásom esetén a Házirend aktualitását ellenőrzöm, és amennyiben szükséges, úgy annak tartalmát
ismételten elsajátítom. A Házirend be nem tartásából eredő károkért a Monkey Boulder Kft. nem vállal
felelősséget.
Extrém sport, biztosítás
Tudomásom van róla, hogy a falmászás veszélyes, extrém sport, ahol rendszeresen történnek balesetek,
legtöbb esetben emberi hiba miatt. Tudomásom van róla, hogy az Országos Egészségügyi Pénztár az
esetleges gyógykezelés költségeinek megtérítését megtagadhatja. Tisztában vagyok vele, hogy a belépő ára
biztosítást nem tartalmaz.
Saját felelősség, károkozás
A Monkey Bouldert saját felelősségemre használom, az általam okozott kárt köteles vagyok haladéktalanul
megtéríteni. Kártérítési igény esetén a Monkey Boulder Kft. jogosult személyi irataim ellenőrzésére.
Tudomásom van róla, hogy a Ptk. 6:544. § (2) bekezdése szerint a vétőképtelen károkozása esetén a
vétőképtelen helyett az felel, aki jogszabály alapján a vétőképtelen gondozójának minősül. Gondozó az is,
aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta.
Felelősségkorlátozás
A Monkey Boulder Kft. kizárólag az általa szándékosan okozott károkért tartozik felelősséggel, ezen túl
pedig összhangban a kötelező törvényi rendelkezésekkel. Ennek megfelelően különösen nem felel a Monkey
Boulder területén tartózkodó – nem a Monkey Boulder Kft. alkalmazásában álló - személyek által egymásnak
okozott károkért (falon mászó személyről lehulló tárgyak által okozott sérülések vagy azok megrongálódása,
mászástechnikai hibákból eredő károk, saját felszerelés használatából eredő károk, műfogások váratlan
letöréséből eredő károk, testi összeütközésből eredő károk, a Monkey Boulderben vagy annak
öltözőszekrényében hagyott tárgyak eltűnése, megrongálódása).
Egészségügyi állapot
Nyilatkozom, hogy sportolást befolyásoló betegségem, kóros állapotom, egyéb fertőzésem nem áll fenn,
valamint nem állok alkohol vagy más bódító anyag hatása alatt sem, és sportolásra való alkalmasságommal
kapcsolatban az utóbbi időben nem merült fel kétely. Tudomásul veszem, hogy a Monkey Boulderben a
magnézia használata megengedett, ami a levegő minőségét negatívan befolyásolja. Amennyiben ez
egészségügyi problémát okozhat nálam, köteles vagyok látogatásaim időtartamát csökkenteni, illetve
időben elhagyni a Monkey Bouldert.
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Adatvédelem
A Monkey Boulder Kft. Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatát elolvastam, az abban foglaltakat
megértettem és elfogadom.
Hatály, alkalmazandó jog
Jelen nyilatkozat ismételt látogatás esetén is hatályos, amennyiben a fenti nyilatkozatok és adatok a valós
helyzetet továbbra is tükrözik. Ennek megfelelően a törvényes képviselő nyilatkozata, illetve hozzájárulása
több belépésre szól. Amennyiben ettől a törvényes képviselő el akar térni, azt mind szóban, mind jelen
nyilatkozaton írásban jeleznie kell. Egyetértek, hogy a magyar jog alkalmazandó és magyar joghatóság
kerüljön kikötésre a Monkey Boulder Kft-vel és a Monkey Boulderrel kapcsolatos jogviszonyaimban.
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