FIŞĂ DE ÎNSCRIERE GRAVITY PARK CONSTANŢ A
Nr.

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul.................................................................................................................. .................................
Adresa.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
Oraş .............................................................
Data naşterii.................................................
Act identitate BI/CI seria............ nr. ................................
CNP /…… / …… / …… / …… / …… / …… /…… / …… / …… / …… / …… / …… / …… /
Telefon ……………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………
Ocupaţie .......................................................
Observaţii .....................................................
Declar că am luat la cunoştinţă programul şi regulamentul „GRAVITY PARK” şi riscurile pe care
le presupune utilizarea aparatelor din zonele SKATEPARK, TRIA L, DIRT JUMP şi ESCALADĂ.
Declar pe propria răspundere că sunt apt fizic şi psihic pentru utilizarea aparatelor din „GRAVITY
PARK” şi că accept şi voi suporta riscurile ce derivă din aceasta.
Declar că am luat la cunoştinţă de obligativitatea de a purta echipament de protecţie pe durata
utilizării aparatelor „GRAVITY P ARK” şi sunt conştient că prezent a declaraţie absolvă propriet arul şi
administratorii „GRAVITY PARK” de orice răspundere mat erială sau de altă natură, ce ar putea rezulta
în urma eventualelor accidentări sau distrugeri materiale.
Sunt de acord ca toate filmările, fotografiile şi drepturile de imagine ce decurg din mat erialele
produse în timpul activităţii în „GRAVITY PARK” să fie folosite de către proprietar şi administrator, după
cum consideră de cuviinţă.
Mă oblig să folosesc cu responsabilitate utilităţile din dotare, să nu distrug în mod voit bunurile
publice sau private din „GRAVITY P ARK” , în caz contrar voi suporta daunele produs e.
În cazul în care subsemnatul are vârsta sub 18 ani, declaraţia pe proprie răspundere t rebuie
semnată de tutorele legal.
Prezenta declaraţie intră în vigoare la data completării şi depunerii ei.
Participanţii sunt responsabili pentru abordarea traseelor, garantând pentru abilitatea fiecăruia de
a utiliza elementele din „GRAVITY P ARK”.

DATA

SEMNĂTURA

.............................................

.............................................
Consimţământ tutore
.............................................

REGULAMENT GENERAL GRAVITY PARK
Este interzis accesul în zonele SKA TEPARK, TRIAL, DIRT JUMP şi ESCALADĂ a persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 0-5 ani !
Este obligatorie prezent area legitimaţiei primite în urma înregistrării Dumneavoastră, la solicitarea
personalului administrativ al GRAV ITY PARK.
Interzis accesul cu alimente, băuturi alcoolice, ţigări.
Interzis comportamentul agresiv şi limbajul vulgar.
Interzis graffiti !
Este obligatorie respectarea indicaţiilor administratorului.
Cunoaşte-ţi limitele pent ru a te da în siguranţă.
Atenţie ! Nu răspundem pentru eventualele accidente !

REGULAMENT ZONA SKATE PARK

REGULAMENT ZONA DIRT JUMP

Rampe de sport extrem, pericol de accidentare !
Casca obligatorie.
Echipament de protecţie rec omandat.
Utilizează rampele în limita abilităţilor tale.
Interzisă intrarea pe rampele ude.
Interzis accesul cu role tip fitness.
Interzisă staţionarea în zona rampelor centrale.

Rampe de sport extrem, pericol de accidentare !
Casca obligatorie.
Echipament de protecţie rec omandat.
Utilizează rampele în limita abilităţilor tale.
Interzisă intrarea pe rampele ude.
Interzis accesul fără biciclete pe rampe.
Interzisă staţionarea în zona rampelor centrale.

REGULAMENT ZONA ES CALADĂ

REGULAMENT ZONA TRIAL

Zonă de sport extrem, peric ol de accidentare !
Obligatorie completarea formularului de înscriere.
Interzisă căţărarea pe turn fără coardă de
asigurare, cască şi ham.
Echipament de protecţie rec omandat.
Obligatorie verificarea echipamentului de către
personalul autorizat.
Este obligatorie asistarea căţărătorilor de
personalul specializat.
Interzisă căţărarea mai multor alpinişti pe o lat ură a
turnului.
Interzisă căţărarea pe panourile ude.
Copiii sub 16 ani trebuie acompaniaţi de un adult.
Interzisă depozitarea obiectelor la baza turnului.
Interzisă staţionarea pe o rază de 2m în jurul
turnului.

Trasee de sport extrem, pericol de accidentare !
Casca şi tibierele obligatorii.
Echipament de protecţie rec omandat.
Utilizează traseele în limita abilităţilor tale.
Interzis accesul fără biciclete pe trasee.
Interzisă staţionarea în interiorul zonei.

DATA

SEMNĂTURA

.............................................

.............................................
Consimţământ tutore
.............................................

