Erklæring
Ved min underskrift på nærværende erklæring accepterer og bekræfter jeg hermed følgende i forbindelse med mit besøg hos FunHall
Viborg, at:
Ophold på FunHalls område, deltagelse i arrangementer samt kørsel på Segways sker på eget ansvar.
Jeg af FunHall’s medarbejdere vil modtage instruktion i kørsel på Segway samt, at jeg vil følge alle de instruktioner og anvisninger jeg
modtager. Overholdes disse ikke er jeg indforstået med risikoen for bortvisning.
FunHall kan ikke drages til ansvar for personskade, materielle skader, tyveri eller lignende.
Jeg påtager mig det fulde ansvar for person- eller tingskade, jeg måtte forvolde. Således vil jeg også friholde FunHall, dersom FunHall
måtte blive pålagt ansvar af tredjemand for skader forvoldt af mig.
Jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på den af mig benyttede Segway, såfremt denne skade er en følge af mig eller mine
handlinger udført i uoverensstemmelse med de instruktioner, som jeg har modtaget fra instruktører.
Jeg ikke lider af sygdomme og ikke er under påvirkning af alkohol (maksimal tilladelig promille er 0,5), narkotika eller andre
medikamenter, der influerer på min kørsel. Hvis en medarbejder hos Segway stiller tvivl herved, er jeg indforstået med at lade mig teste
for alkohol og euforiserende stoffer og er indforstået med, at jeg på denne baggrund kan nægtes adgang til bane og kørsel med Segway,
Jeg er indforstået med at oplyse min vægt og/eller at lade mig veje på forlangende. Jeg indestår for, at min vægt ikke overstiger 125 kg,
som er maksimal tilladelig vægt for kørsel FunHall Viborg.
Jeg følger de instruktioner, jeg har modtaget af ranchen vedr. korrekt påklædning ved kørsel og færdsel på banen, herunder:
o At jeg - dersom det er blevet mig pålagt - kører med vest.
o Jeg skal køre med hjelm
o Jeg kører ikke på stilletter
o At jeg ikke har løst hængende tøjdele.
o At langt løsthængende hår er bundet op.
o At jeg ikke er gravid.
Jeg ved grov, uforsvarlig eller hensynsløs kørsel kan bortvises uden refusion af betalingen.

Navn:_______________________________________

Evt. Barns navn som jeg tager det fulde ansvar for

Adresse:_____________________________________

____________________________________________

____________________________________________

E-Mail: _____________________________________

Bruges kun til evt. nyhedsbreve videre sælges IKKE til nogen.

Underskrift - alle over 16 år
________________________________________________
Underskrift
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