DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
DE PARTICIPARE PENTRU MINORI

SI ACORD

Subsemnatul/Subsemnata
Carte de identitate:
Adresa:

seria

_____________________________
___________, nr. ______
_____________________________

CNP:
Am venit cu următoarele persoane minore:
Numele

Data nașterii /
Vârsta

Adresa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ca Oaspete al Parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti fac următoarea declarație de asumare a
responsabilității în numele propriu și în numele tuturor membrilor minori a micului grup supravegheat
de către mine.
Părintele/tutorele/custodele/reprezentantul participantului minor îi oferă permisiunea acestuia de a
participa la toate activitățile din cadrul Cyberjump, prin semnarea prezentei Declarații. Mai mult decât
atât, parintele/tutorele/custodele/reprezentantul afirmă că i-a explicat participantului minor întreg
cuprinsul Acordului si al Regulamentului Intern de Funcționare, în special riscurile inerente activităților,
precum și conduita pe care acesta trebuie să o manifeste pe toată durata participării la activitățile din
cadrul Cyberjump.
In calitate de părinte/custode/tutore/reprezentant declar ca am înțeles în totalitate Acordul și
conținutul
Regulamentului
Intern
de
Funcționare
si
ader
la
ele.
Părintele/tutorele/custodele/reprezentantul participantului minor/participanților minori declară că a
obținut acordul celorlalți părinți privind permisiunea acestora de a participa la toate activitățile
Cyberjump, prin semnarea prezentei Declarații.
De asemenea, declar ca renunt în mod irevocabil la introducerea de acțiuni împotriva Cyberjump sau a
oricăruia dintre angajații acestuia (inclusiv proprietari, directori, angajați, voluntari, antrenori, agenți,
furnizori de echipamente și asigurători) în ceea ce privește vătămările, daunele sau decesul.
1. Acceptarea CCG Cyberjump Bucuresti
Declar, că am studiat, citit și am acceptat Clauzele Contractuale Generale ale administratorului
Parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti, CYBERJUMP RO referitoare la utilizarea parcului.
2. Respectarea regulilor casei Cyberjump
Declar, că am studiat, citit și accept Regulile casei Parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti. Îmi
asum responsabilitatea de a utiliza Parcul de trambuline Cyberjump Bucuresti numai în conformitate
cu regulile casei, respectiv – având în vedere capacitățile fizice și mentale proprii - numai în scopul
adecvat.
3. Starea fizică și mentală stabilă
Conștient de responsabilitatea mea, declar că nu sunt sub influența alcoolului, a medicamentelor, a
drogurilor sau a altor substanțe modificatoare a capacitatii mentale și nu sufăr de nici o boală, care m1

ar împiedica în utilizarea parcului conform scopului adecvat, sau prin care aș pune în pericol siguranța
mea, a altora sau a parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti.
Declar de asemenea că dispun de aptitudinile fizice și mentale necesare pentru utilizarea cu
responsabilitate a Parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti, în special cu capacitatea
corespunzătoare de disciplină, respect de sine, de evaluare a riscurilor.
In acest sens, declar că eu/minorul:
- sunt apt din punct de vedere fizic și mental să particip în toate activitățile desfășurate de
Cyberjump fără ajutor sau asistență;
- sunt conștient de faptul că aceste activități necesită un grad de îndemânare și coordonare
fizică;
- Nu iau medicamente sau substanțe, pe bază de prescripție medicală sau de altă natură, care
ar putea afecta capacitatea de a participa la activități;
- Nu am o dizabilitate fizică sau mentală care ar putea afecta capacitatea de a participa la
activități, sau în cazul în care are astfel de dizabilități, acestea au fost sau sunt tratate cu
succes, astfel încât nu prezintă niciun risc previzibil;
- imi asumă riscurile tuturor afecțiunilor medicale (spre exemplu: astm, diabet, anafilaxie, boli
de inimă);
- în situația în care este necesară autorizația medicală pentru desfășurarea activităților, mă angajează
să o obțin și să o prezint înainte de participare;
4. Alte instrucțiuni la fața locului
Iau la cunoștință, că în unele cazuri unele jocuri, echipamente pot avea alte instrucțiuni la fața locului,
pe care le voi căuta, citi și le voi respecta.
5. Luarea la cunoștință a riscurilor, utilizare pe propria răspundere, suportarea daunelor
Sunt conștient de faptul că în Parcul de trambuline Cyberjump Bucuresti în sine există pericolul de
accidente. Acest lucru este valabil mai ales în cazul în care îmi supraapreciez capacitățile fizice și
mentale proprii și astfel nu utilizez parcul în scopul adecvat. Îmi asum răspunderea de a evita
pericolele disproporționale. Îmi asum răspunderea de a semnala comportamentele care periclitează
disproporțional terțele persoane. Accept să utilizez jocurile, echipamentele parcului numai pe propria
răspundere. Am înțeles și sunt de acord că răspunderea pentru daunele produse administratorului
Parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti se consideră să existe numai dacă starea jocurilor și
echipamentelor nu corespund prevederilor de utilizare în siguranță și în scopul adecvat.
Administratorul nu răspunde în mod special de comportamentul altor Oaspeți. Voi semnala daunele
produse de către mine, și le voi plăti.
6. Asumarea responsabilității de însoțitor
Accept, ca însoțitor major că sunt responsabil de persoanele mai sus numite.
7. Respectarea instrucțiunilor
Accept să respect în toate cazurile, toate instrucțiunile – scrise și spuse pe cale orală – al echipei
Parcului de trambuline Cyberjump Bucuresti. Accept ca în cazul nerespectării regulilor casei sau în
cazul refuzului respectării instrucțiunilor pot fi somat – fără a avea posibilitatea de a solicita
contravaloarea biletului – să părăsesc Parcul de trambuline Cyberjump Bucuresti.
8. Gestionarea daunelor
Am înțeles și am acceptat, că din motive tehnice de asigurare de răspundere va trebui să-mi semnalez
eventualele solicitări de despăgubire, imediat la fața locului prin întocmirea unui proces-verbal de
accidente, pe de o parte, respectiv în termen de 6 (șase) luni să stabilesc despăgubirea prin scris
cuantificat.
9. Declarații în numele persoanelor însoțite, terțe
Declar că sunt îndreptățit să-mi asum cele incluse în prezenta declarație și în numele persoanelor mai
sus numite. În cazul în care pentru acest lucru este nevoie de consimțământ părintesc sau procură,
atunci – pentru propriile interese – le-am procurat în prealabil. Astfel îmi asum responsabilitatea și în
numele persoanelor numite mai sus.
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Declar că renunț în mod irevocabil la intentarea de acțiuni sau la drepturile litigioase împotriva
operatorului sau a oricăreia dintre angajații acesteia în ce privește vătămările, daunele sau decesul.
Obligațiile rezultate din prezenta Declaratie se consideră asumate în totalitate de către mine, iar
nerespectarea oricărei prevederi din Regulamentul Intern de Funcționare constituie caz de culpă
exclusiva a mea, CYBERJUMP RO SRL fiind exonerată de orice răspundere.
Îmi asum integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa mea, pe parcursul
desfășurării activităților, CYBERJUMP RO SRL fiind exonerata integral de orice responsabilitate.
Prezenta Declaratie este valabila pe toată durata participării la activitățile din cadrul Cyberjump
desfășurate ulterior semnării acesteia.
Datat la: _____________________, 2022. …………………………………..
(Semnătura:)

___________________
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