Erklæring
GoRafting.no – Rafting Sjoa AS har et godt strukturert sikkerhetssystem, og vi tar alle forholdsregler for
å minimalisere risiko under gjennomføring av alle våre aktiviteter. Deltagerne vil få nøye gjennomgang
og opplæring i hvordan de skal forholde seg i ulike situasjoner som vi forutsetter kan oppstå under
gjennomføringen av disse aktivitetene. Likevel forbindes deltagelse på våre aktiviteter med enkelte
uforutsigbare farer, og vi ber dere derfor om å være klar over, og å akseptere følgende elementer:
•

Jeg bekrefter at jeg er svømmedyktig.

•

Jeg bekrefter at jeg ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

•

Jeg bekrefter at jeg ikke har eller har hatt sykdommer som kan framkalle akutte anfall.

•

Jeg bekrefter at jeg ikke er gravid.

•

Jeg aksepterer at bilder som blir tatt av meg i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter i
GoRafting.no AS sin regi kan brukes kommersielt og i firmaets markedsføring.

•

I forbindelse med aktiviteten vil jeg motta sikkerhetsinformasjon om situasjoner som kan oppstå
underveis. Ved å delta på aktiviteten i regi av GoRafting.no AS aksepterer jeg å ha fått tilstrekkelig
sikkerhetsinformasjon, og at jeg er informert om risikoer og mulige skadetilfeller.

•

Jeg er kjent med at GoRafting.no AS har ansvarsforsikring, men ikke ulykkesforsikring for
deltagerne. Jeg vet derfor at jeg ikke er forsikret gjennom GoRafting.no AS dersom en ulykke
oppstår som resultat av situasjon jeg selv er skyld i, eller som GoRafting.no AS ikke kan lastes for.
De deltakere som ønsker det, kan tegne en en-dags ulykkesforsikring i Gjensidige gjennom
GoRafting.no AS, i forkant av aktiviteten.

•

Jeg aksepterer at hverken GoRafting.no AS, eller personer som opptrer på vegne av GoRafting.no
AS, kan gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje meg i tilknytning til aktivitetene.
Med skade menes både skade på person og gjenstander.

•

Jeg aksepterer at heller ikke tredjemenn, herunder familie, kan gjøre krav gjeldende overfor
GoRafting.no AS eller overfor personer som opptrer på vegne av GoRafting.no AS.

•

Eventuelle krav mot GoRafting.no AS reguleres av norsk rett, og eventuelle søksmål som ikke
bortfaller på grunnlag av det ovenstående må reises ved GoRafting.no AS sitt hjemting.

•

Jeg har grundig lest det ovenstående, og forstått hva erklæringen innebærer. Jeg forstår at ved å
signere nedenfor så aksepterer jeg de risikoer som aktivitet i regi av GoRafting.no AS innebærer, og
samtidig godtar jeg den ovennevnte ansvarsfraskrivelse.

NB! Alle felter må fylles ut, bruk blokkbokstaver!
Aktivitet:

JUVING

Dato for juving: ........./...........-................
Navn:

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

Fødselsdato:

........./...........-..............

Gateadresse:

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

Postnr:
Tlf.nr:

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

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

Poststed: ............................................................................

................................. E-post:

Underskrift:

Nasjonalitet

..........................................................(motta nyheter/tilbud)

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

Underskrift fra foresatt hvis deltageren er under 18 år: ............................................................
Sted:

...................,................................................

Dato:

.........../............-...........................

Pr 01.04.19 GR

