
  
  

 

EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT  

Vendég / Szülő (törvényes képviselő):   Férfi:  ⃝  Nő:  ⃝  

Vezeték és keresztnév:              

Születési idő:              

Telefon:              

E-mail:              

          
  

Nagykorú vagyok, a nyilatkozatot saját nevemben írom alá:   ⃝  

          
  

   

   

Az egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot az alábbi gyermek(ek)re írom alá.  

Vezetéknév, keresztnév  Születési idő        

1        

2        

3        

4        

5        
  

1. Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Wonder Island házirendjét. Vállalom, hogy a Wonder 
Island élményparkot csak a házirenddel összhangban, továbbá – a saját fizikai, egészségi és mentális 
képességeimre figyelemmel – rendeltetésszerűen használom. Elfogadom, hogy a házirend megsértése 
vagy valamely utasítás megtagadása esetében – díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatnak 
a Wonder Island haladéktalan elhagyására, melynek köteles vagyok eleget tenni. Amennyiben erre 
kerül sor tudomásul veszem, hogy az esetleges sérelmes utasítás miatt jogom van a Vásárlók könyvébe 
beírni, illetve az eljáró személyzet döntése miatt az ügyeletes vezetőnél panaszt tenni, aki azt köteles 
haladéktalanul kivizsgálni.  
  

2. Tudomásom van arról, hogy az Wonder Island által nyújtott szolgáltatások és az itt található eszközök 
használata kockázattal jár a testi épségemre, veszélyes szabadidős tevékenységnek minősül, amely 
egészséges fizikai és mentális állapotot igényel. A balesetek elkerülése érdekében a biztonsági 
szabályokról tájékoztattak, mely tájékoztatást maradéktalanul megértettem. A tájékoztatásban 
foglaltakat magamra nézve kifejezetten kötelező érvényűnek fogadom el.  
  

Kérjük nyomtasd ki, töltsd ki, írd alá vagy szülővel írasd alá és hozd magaddal!  
 Így gyorsabban be tudsz majd lépni – érkezéskor a Wonder Island területére!   



  
3. Kijelentem, hogy a veszélyeket kerülöm. Vállalom, hogy a harmadik személyeket veszélyeztető 

magatartást, azok észlelését követően haladéktalanul bejelentem. Elfogadom, hogy a játékokat, 
berendezéseket saját felelősségemre használom. Megértettem és elfogadom, hogy a Wonder Island 
élménypark kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a játékok, berendezések állapota nem felel meg a 
biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírásainak. Az általam okozott károkat 
bejelentem, megtérítem.  
  

4. A Wonder Island trambulinpark használata saját felelősségre történik.   

5. Büntetőjogi és anyagi jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy egészséges vagyok, fertőző 
betegségben nem szenvedek, nem állok gyógyszer, drog, alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása 
alatt és nem szenvedek olyan betegségben pl. epilepszia, amely a pályák és játékok rendeltetésszerű 
igénybevételében akadályozna, vagy amellyel magamnak, másoknak vagy a Wonder Island 
élményparknak betegséget, veszélyt vagy kárt okoznék. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a 
Wonder Island eszközeit közegészségügyi okokból fertőző betegségben szenvedők nem vehetik 
igénybe.  
  

6. Kijelentem és rögzítem, hogy abban az esetben, amennyiben nem rendeltetésszerűen, így különösen, 
ha nem a vonatkozó előírások, biztonsági követelmények, illetve a betanítottak szerint használom az 
eszközöket és a játékokat, vagy a jelen jognyilatkozatban, illetve annak aláírásával valótlan kijelentést 
teszek, továbbá ha a Wonder Island személyzetét, üzemeltetőjét, működtetőjét bármely módon 
megtévesztem, és ezáltal, illetve ezzel összefüggésben saját magamnak, vagy harmadik személynek 
sérülést okozok, vagy a nekem felróható magatartásnak köszönhetően neki kárt okozok, akkor az így 
keletkezett károkért az üzemeltető, illetve a működtető helyett vagyok köteles a Ptk. rendelkezése 
alapján helyt állni, illetve a keletkezett kárt teljes mértékben viselni, azt megtéríteni.   
  
A Wonder Island semmilyen felelősség nem terheli azon károkért, amelyet a használó azzal 
összefüggésben okoz, vagy szenved el, hogy a jelen pont szerinti kötelezettségét megszegi.   

  
7. Kijelentem, hogy az eszközök használatát, valamint a házirend szerinti követelményeket az üzemeltető 

személyek által betanított módon alkalmazom.  
  

8. Vállalom, hogy a Wonder Island dolgozóinak – akár írásbeli, akár szóbeli – utasításait minden esetben 
követni fogom. Tudomásul veszem, hogy adott esetben egyes játékoknak, berendezéseknek külön 
utasításai is lehetnek a helyszínen, melyeket keresni fogok és betartok.   

  
9. Kijelentem, hogy felelősséget vállalok az általam, a gyermekeim, vagy a felügyeletem alá tartozó 

személyek által okozott, a Wonder Island vagy tulajdonában, harmadik félnek, vagy harmadik fél 
egészségében, testi épségében bekövetkezett károkért.  
  

10. Beleegyezem, hogy az általam megadott email címre Wonder Island cégcsoporttól marketing célú 
információkat kapjak.   

IGEN:  ⃝  NEM:  ⃝  

  
   
Kelt: ………………………………………………. , 2021. …………………………………..  
  
 
  
Aláírás: …………………………………………………  

Kérjük nyomtasd ki, töltsd ki, írd alá vagy szülővel írasd alá és hozd magaddal!  
 Így gyorsabban be tudsz majd lépni – érkezéskor a Wonder Island területére!   


