
Egyéni felelősségvállaló nyilatkozat 

Vendégként az alábbi egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot teszem saját nevemben. 

Név: Születési idő: Lakcím: 

   
 

1. VR XPERT Élményház ÁSZF elfogadása 

Kijelentem, hogy a VR XPERT Élményházat üzemeltető VR XPERT Kft. Általános 

Szerződési Feltételeit tanulmányoztam, azt elfogadom. 

2. VR XPERT Élményház házirend betartása 

Kijelentem, hogy tanulmányoztam és elfogadom a VR XPERT Élményház házirendjét. 

Vállalom, hogy a VR XPERT Élményházat csak a házirenddel összhangban, 

rendeltetésszerűen használom. 

3. Stabil testi és lelki állapot 

Vállalom, hogy a VR XPERT Élményházba csak akkor lépek be, amennyiben nem állok 

alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer hatása alatt. 

Vállalom továbbá, hogy a VR XPERT Élményház csak akkor lépek be, amennyiben a park 

felelősségteljes igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen 

megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel, kockázat felmérési képességgel rendelkezem. 

4. További használati utasítások a helyszínen 

Tudomásul veszem, hogy adott esetben egyes játékoknak, berendezéseknek külön utasításai is 

lehetnek a helyszínen, melyeket keresni fogok és betartok. 

5. Veszélyek tudomásul vétele, használat saját felelősségre, kárviselés 

Tudomással bírok arról, hogy a VR XPERT Élményház szolgáltatásai, azaz a játékok 

használata balesetveszélyes lehet. Ez fokozottan igaz, amennyiben a saját fizikai és mentális 

képességeimet túlbecsülve és ezáltal nem rendeltetésszerűen veszem igénybe azt. Vállalom, 

hogy a harmadik személyeket aránytalanul veszélyeztető magatartást jelentem. Elfogadom, 

hogy a játékokat, berendezéseket saját felelősségemre használom. Megértettem és elfogadom, 

hogy a VR XPERT Élményház üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a 

játékok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapot előírásainak. Az üzemeltető különösen nem felel más vendég magatartásáért. 

Az általam okozott károkat jelentem, megtérítem. 

6. Utasítások követése 

Vállalom, hogy az VR XPERT Élményház csapatának - akár írásbeli, akár szóbeli - utasításait 

minden esetben követni fogom. Elfogadom, hogy a házirend megsértése vagy valamely 

utasítás megtagadása esetében - díj-visszatérítési és egyéb igény nélkül - felszólíthatnak a VR 

XPERT Élményház elhagyására.  

 



7. Kárigények intézése 

Megértettem és elfogadom, hogy felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges 

kárigényemet egyrészt haladéktalanul a helyszínen jegyzőkönyv felvétele mellett jeleznem, és 

másrészt 6 hónapon belül írásban meghatároznom és számszerűsítenem kell. 

8. Fotók, videók 

Beleegyezek, hogy a rendezvényházban fotók, videók felhasználásra kerülhetnek és azokért 

semmilyen díjazás nem illet meg. 

 

Belegyezek     Nem egyezek bele 

 

(Név olvashatóan.) _______________________________  

(Lakcím:)  _______________________________  

Kelt: Ballószög, ____.___________.__  

□ Nagykorú vagyok, a nyilatkozatot saját nevemben írom alá. 

□ Nem vagyok nagykorú, ezért a nyilatkozatot nevemben és helyettem törvényes 

képviselőm ___________________ írja alá, aki az én □ szülőm / □ egyéb törvényes 

képviselőm, mégpedig________________________________________ 

 

____________________ 

Aláírás 

 

  



…sz. pótlap 

Csoport további tagjai 

Név: Születési idő: Lakcím: 

   
   
   

 


